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1 – Introdução
Na sequência da revisão do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês
(POPNPG), o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB, IP), em cumprimento
do preceituado no n.º 3 do art. 48º do Decreto-lei nº 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo
Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de Fevereiro, procedeu à abertura do período de Discussão Pública,
através do Aviso n.º 18009/2009, publicado no Diário da República n.º 199 – IIª série, de 14 de
Outubro.
O POPNPG foi submetido a Discussão Pública entre 21 de Outubro e 2 de Dezembro de 2009, tendo
a Proposta de Plano ficado patente para Consulta Pública no portal do Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade, IP (http://portal.icnb.pt) (formato digital) e ainda nos seguintes locais
(impressão em papel):
- Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade – Serviços Centrais;
- Departamento de Áreas Classificadas do Norte (DGAC-N) – Sede em Braga;
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – Porto;
- Câmaras Municipais da área de intervenção do PNPG:
•

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez;

•

Câmara Municipal de Melgaço;

•

Câmara Municipal de Montalegre;

•

Câmara Municipal de Ponte da Barca;

•

Câmara Municipal de Terras de Bouro;

- Juntas de Freguesia da área de intervenção do PNPG:
•

Junta de Freguesia de Britelo;

•

Junta de Freguesia de Covelães;

•

Junta de Freguesia de Entre Ambos-os-Rios;

•

Junta de Freguesia de Ermida;

•

Junta de Freguesia de Gavieira;

•

Junta de Freguesia de Germil;

•

Junta de Freguesia de Gondoriz;

•

Junta de Freguesia de Lamas de Mouro;

•

Junta de Freguesia de Lindoso;

•

Junta de Freguesia de Outeiro;

•

Junta de Freguesia de Campo do Gerês;

•

Junta de Freguesia de Cabril;

•

Junta de Freguesia de Castro Laboreiro;
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•

Junta de Freguesia de Cabreiro;

•

Junta de Freguesia de Cabana Maior;

•

Junta de Freguesia de Covide;

•

Junta de Freguesia de Pitões das Júnias;

•

Junta de Freguesia de Rio Caldo;

•

Junta de Freguesia de Sezelhe;

•

Junta de Freguesia de Soajo;

•

Junta de Freguesia de Tourém;

•

Junta de Freguesia de Vilar da Veiga;

•

Junta de Freguesia de Sistelo, por solicitação endereçada ao DGAC-N, não tendo
sido contemplada na lista de freguesias do Aviso, pelo facto de, a par das
freguesias de Parada do Monte e Gave, apenas abrangerem área residual no
limite do território do PNPG e, por esse facto não serem normalmente
consideradas para fins estatísticos e de gestão da AP.

Para apresentação do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Direcção do
DGAC-N e a equipa técnica do POPNPG realizaram cinco sessões públicas de esclarecimento, nos
seguintes locais e datas:
- 11 de Novembro, às 18.00 horas, na Sala Multiusos em Montalegre;
- 12 de Novembro, às 18.00 horas, no Auditório Municipal de Ponte da Barca;
- 18 de Novembro, às 18.00 horas, no Centro de Animação Termal do Gerês;
- 20 de Novembro, às 18.00 horas, na Porta do PNPG de Lamas de Mouro;
- 25 de Novembro, às 18.00 horas, no Auditório da Casa das Artes de Arcos de Valdevez,
anteriormente prevista para o Centro Municipal de Informação e Turismo de Arcos de Valdevez,
alteração justificada pela grande afluência de participantes.
No âmbito da Discussão Pública, foram recebidas 288 participações, cuja apreciação global é
apresentada no presente relatório, tendo as mesmas sido objecto de ponderação e posterior resposta
individual por parte do ICNB.
O presente documento é composto por 5 pontos, e encontra-se organizado da seguinte forma:
Ponto 1, é feita a presente introdução;
Ponto 2, onde se descreve a metodologia adoptada para a sistematização e análise das
participações recebidas;
Ponto 3, é apresentada uma síntese das participações apresentadas;
Ponto 4, é feita uma apreciação das participações recebidas, segundo tipologia das
questões;
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Ponto 5, onde são apresentadas as alterações aos elementos do Plano, resultantes do
processo de Discussão Pública.
Em Anexo, apresentam-se as fichas das participações recebidas e respectivas respostas.

2 – Metodologia
A metodologia utilizada para a análise e tratamento das participações recebidas foi a seguinte:
–

Recepção e registo de entrada das fichas de participação;

–

Numeração das fichas;

–

Preenchimento da base de dados;

–

Análise e resposta às participações;

–

Tratamento global dos resultados.

A estrutura das fichas de participação da base de dados é constituída pelos seguintes elementos:
–

Identificação do requerente, incluindo os contactos e tipologia do participante;

–

Concelho e Freguesia onde incide a participação;

–

Identificação dos elementos do Plano em que incide a participação;

–

Tipologia dos comentários/questões;

–

Teor da participação;

–

Resposta à participação.

Na tipologia do requerente, foram identificados os seguintes tipos:
–

Câmara Municipal;

–

Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia;

–

Associação;

–

Empresa;

–

Particulares;

–

Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldios;

–

Promotor Turístico;

–

Partido político;

–

Abaixo-assinado da população da freguesia;

–

Grupo de Entidades Locais;

–

Outro.

O concelho e freguesia onde incide a participação, assim como a identificação dos elementos
do Plano, correspondem à informação tal como apresentada nas fichas de participação/tipo do ICNB
ou nos outros tipos de documentos apresentados.
Na tipologia dos comentários/questões foram identificados os seguintes temas:
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•

Energias renováveis (eólica e hídrica).

•

Pastoreio.

•

Práticas agrícolas.

•

Actividade cinegética.

•

Pesca desportiva.

•

Silvicultura.

•

Edificações.

•

Actividades desportivas e recreativas.

•

Actividade apícola.

•

Corte e recolha de pedra e saibro.

•

Circulação de residentes, visitação e acesso à Mata Nacional.

•

Colheita de espécies e frutos silvestres.

•

Actividades turísticas, turismo da natureza.

•

Abertura de estradas, caminhos ou trilhos, e beneficiação, ampliação ou modificação dos
existentes

•

Propriedade - Mata Nacional e terrenos comunitários

•

Alterações na classificação das áreas abrangidas por regimes de protecção ou por Áreas de
Intervenção Específica

•

Relação com outros instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território, Constituição
da República e legislação geral

•

Alterações ou questões relativas aos preceitos metodológicos e estudos de elaboração do
plano.

•

Comentários/questões de vária ordem

•

Aplicação de taxas a actos ou actividades

•

Áreas ardidas

•

Gestão de áreas ocupadas por invasoras lenhosas

•

Regras, infra-estruturas e serviços de visitação

•

Apanha de lenhas e roço de matos

•

Prejuízos de ataques do lobo
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•

Património construído

Do teor da participação constam as propostas de alteração e comentários, enumerados
sequencialmente, com correspondência no âmbito da resposta à participação individualizada, a
cada um dos participantes.

3 – Síntese das participações apresentadas
Tal como foi já referido, no âmbito da Discussão Pública foram recebidas 288 participações, das
quais, cerca de 78% (225), dizem respeito a Particulares, que, na sua maioria, residem ou exercem
a sua actividade na área abrangida pelo PNPG (Gráfico 1), sendo uma percentagem significativa
proveniente de 3 das 22 freguesias da área do PNPG, nomeadamente Campo do Gerês (123), Germil
(43) e Rio Caldo (15) – Gráfico 2.
Gráfico 1 - Tipologia / nº de participantes
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A participação de particulares reflecte, essencialmente, preocupações relativas à manutenção dos
usos e costumes das populações locais, à circulação de pessoas livre de condicionamento e
aplicação de taxas, reclamando a promoção do desenvolvimento económico como um dos objectivos
centrais do Plano.
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Nº Participações
por lugar
Gráfico 2 - Nº de
Participantes
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- Referentes às Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos pela área de estudo do Plano de
Ordenamento, foram contabilizadas 5 participações:
- (1) Câmara Municipal de Arcos de Valdevez,
- (1) Câmara Municipal de Montalegre,
- (1) Câmara Municipal de Ponte da Barca,
- (1) Câmara Municipal de Terras de Bouro,
- (1) Câmara Municipal de Vieira do Minho;
Das 14 participações de Juntas de Freguesia contabilizadas, 9 pertencem à área do PNPG:
- (1) Junta de Freguesia de Covelães,
- (1) Junta de Freguesia de Sezelhe,
- (1) Junta de Freguesia de Gavieira
- (1) Junta de Freguesia de Vilar da Veiga,
- (1) Junta de Freguesia de Rio Caldo,
- (1) Junta de Freguesia de Cabril,
- (1) Junta de Freguesia de Campo do Gerês
- (1) Junta de Freguesia de Britelo
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- As restantes, correspondem a freguesias limítrofes mas fora da área do Parque, com direitos de
usufruto do território em actividades tradicionais, cedidos ao abrigo da Lei da Mata Nacional:
- (1) Junta de Freguesia de Cova, (1) Junta de Freguesia de Louredo, (1) Junta de Freguesia
de Ruivães e (1) Junta de Freguesia de Ventosa do concelho de Vieira do Minho e (1) Junta
de Freguesia de Monte, do concelho de Terras de Bouro.
- Contabilizaram-se ainda 2 participações de Abaixo assinado da população da freguesia, com o
mesmo teor de comentários:
- (1) Junta de Freguesia de Covide,
- (1) Residentes e naturais da Freguesia de Soajo.
As 11 participações de Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldios, foram as
seguintes:
- (1) Assembleia de Compartes da Freguesia de Cabreiro,
- (1) Assembleia de Compartes dos Baldios da Freguesia de Soajo,
- (1) Conselho Directivo do Baldio de Pincães,
- Conselho Directivo dos Baldios da Ermida,
- (1) Conselho Directivo dos Baldios de Castro Laboreiro,
- (2) Conselho Directivo dos Baldios de Covelães,
- (1) Conselho Directivo dos Baldios de Travassos do Rio,
- (1) Conselho Directivo dos Baldios de Vilar da Veiga,
- (1) Conselho Directivo dos Baldios dos Lugares de Cima e Baixo da freguesia
de Germil,
- (1) Entidade Gestora dos Baldios da Freguesia de Cabana Maior.
Referentes à tipologia Grupo de Entidades Locais, foram contabilizadas 3 participações:
- (1) Junta da Freguesia de Entre Ambos-os-Rios; Conselho Directivo dos Baldios de Entre
Ambos-os-Rios; "A Foral" - Associação dos Proprietários do Monte de Lourido, Froufe e
Ermida; Junta da Freguesia de Lindoso, Conselho Directivo dos Baldios da Freguesia de
Lindoso, Junta da Freguesia de Ermida;
- (1) Conselho Directivo de Baldios e Junta de Freguesia de Pitões das Júnias;
- (1) Sociedade da Vezeira de Vilar da Veiga.
Na tipologia Associação, contabilizam-se 21 participações, sendo 12 referentes a associações de
caça e pesca da área do PNPG, nomeadamente:
- Associação de Caça e Pesca de Cabana Maior,
- Associação de Caça e Pesca de Cabril e Fafião,
- Associação de Caçadores de Sezelhe,
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- Associação Desportiva e Cultural de Cabreiro,
- Associação Desportiva e Cultural e Caça e Pesca de Castro Laboreiro,
- Clube de Caça e Pesca da Freguesia de Lindoso,
- Clube de Caça e Pesca de Lamas de Mouro,
- Clube de Caça e Pesca do Campo,
- Federação de Caçadores de Entre Douro e Minho,
- Associação de Proprietários de Lourido e Froufe,
- FORAL - Zona de Caça Foral I,
- União de Associações de Caça e Pesca do Parque Nacional da Peneda-Gerês;
- (2) referentes a associações ambientalistas,:
- Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
- LPN - Liga para a Protecção da Natureza;
- (2) referentes a associações de criadores de gado, que se pronunciam sobre o regime de pastoreio
proposto:
- Associação de Criadores da Raça Cachena,
- Sociedade da Vezeira de Rio Caldo
- (3) referentes à Associação dos Compartes de Campo do Gerês;
- (1) referente à Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada,
- (1) referente ao Clube Frente Cultural de Vilar da Veiga,
Da tipologia Empresa, contabilizam-se 2 participações, sendo (1) ligada às energias renováveis e
(1) da área do turismo:
- RENAG - Energias Renováveis, Lda.
- Parque de Campismo de Cerdeira;
Foram igualmente contabilizadas 2 participações da tipologia Partido Político, referentes às:
Direcção Regional do PCP – Partido Comunista Português,
Secção de Ponte da Barca do PSD – Partido Social Democrata.
Da tipologia Promotor Turístico, contabilizaram-se apenas 2 participações, do concelho de Terras
de Bouro:
Gerês Equi' Desafios,
Gerês Viver Turismo.
Da tipologia Outro, apenas foi recebida 1 participação, proveniente de Departamento de Geografia
da Universidade do Porto:

_____________________________________________________________________________________9

Relatório de Ponderação da Discussão Pública
José Rio Fernandes e Pedro Chamusca
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4 – Tipologia de questões apresentadas
Quanto à tipologia, as questões apresentadas, apesar da grande variedade temática, reflectem de
alguma forma o universo dos participantes expressando, sobretudo em número, questões associadas
com direitos de usos, costumes e actividades do interesse dos habitantes do Parque (Gráfico 3).
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No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 68 participações com referência a
“Energias”.
- Pastoreio
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 87 participações com referência a
“Pastoreio”.

- Práticas agrícolas
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 35 participações com referência a
“Agricultura”.
- Actividade cinegética
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 75 participações com referência a
“Caça”.
- Pesca desportiva
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 20 participações com referência a
“Pesca desportiva”.
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- Gestão florestal
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 75 participações com referência a
“Silvicultura”.
- Edificações
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 67 participações com referência a
“Edificações”.
- Actividades desportivas e recreativas
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 35 participações com referência a
“Actividades desportivas e recreativas”.
- Actividade apícola
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 22 participações com referência a
“Apicultura”.
- Corte e recolha de pedra e saibro
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 51 participações com referência a
“Recursos geológicos”.
- Circulação de residentes, visitação e acesso à Mata de Albergaria
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 114 participações com referência a
“Circulação de pessoas”.
- Colheita de espécies e produtos silvestres
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 33 participações com referência a
“Recolha de produtos silvestres / cogumelos”.
- Actividades turísticas, Turismo da Natureza
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 20 participações com referência a
“Turismo”.
- Abertura de estradas, caminhos ou trilhos e alteração dos existentes
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 48 participações com referência a “Rede
viária e trilhos”.
- Limites da Mata Nacional e terrenos comunitários
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 68 participações com referência a
“Propriedade”.
- Alterações ao regime de protecção proposto
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No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 10 participações com referência a
“Alterações ao regime de protecção”.
- Relação com outros Instrumentos de Gestão Territorial
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 15 participações com referência a
“Relação com outros IGT”.
- Preceitos metodológicos e estudos de elaboração do Plano
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 15 participações com referência a
“Metodologia e estudos”.
- Aplicação de taxas a actos ou actividades
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 106 participações com referência a
“Taxas”.
- Áreas ardidas
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 5 participações com referência a
“Incêndios”.
- Gestão de áreas ocupadas por invasoras lenhosas
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 15 participações com referência a
“Invasoras”.
- Regras, infra-estruturas e serviços de apoio ao visitante
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 38 participações com referência a
“Visitação”.
- Apanha de lenhas e roço de matos
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 53 participações com referência a
“Apanha de lenha e roço de matos”.
- Prejuízos de ataques do lobo
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 6 participações com referência a
“Prejuízos do lobo”.
- Manutenção e uso das cabanas e abrigos de pastor
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 34 participações com referência a
“Património construído”.
- Comentários e questões de vária ordem
No âmbito da Discussão Pública do POPNPG registaram-se 10 participações com referência a
“Vários”.
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Em síntese, a tónica principal das participações recebidas no âmbito da Discussão Pública reflecte,
por um lado, a ideia de que o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês impede a
manutenção dos usos e costumes dos habitantes, sendo por isso visto como um instrumento inibidor
das actividades económicas tradicionais sendo, nessa perspectiva, promotor do êxodo da população
local.
Uma das questões com relevante significância, relaciona-se com a aplicação de taxas. Uma
referência sistemática à Portaria n.º 1245 de Outubro de 2009 actualmente suspensa, ou
simplesmente referindo a aplicação de taxas a actividades ou actos condicionados a parecer do ICNB
no Regulamento. Nota-se uma posição quase geral do universo das participações, no sentido de que,
aos habitantes e/ou naturais não devam ser aplicadas quaisquer taxas, reclamando-se uma
descriminação positiva, contrapondo às restrições já existentes a que são sujeitos pelo facto de
residirem na AP. Não sendo do âmbito do Plano a aplicação de taxas, a explicação para o tão
elevado número de comentários sobre esta tipologia de questões explica-se, pelo facto de a referida
portaria ter sido publicada dias antes do período de Discussão Pública, tendo gerado um movimento
geral na opinião pública de discordância à mesma, e feita, erradamente a associação com o
POPNPG.
Relativamente às energias renováveis as principais questões apresentadas referem-se à interdição
imposta no art.º 7º, d) do Regulamento, para instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de
produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos, excepto em sistema de
microgeração. As propostas apresentadas foram no sentido de limitar a interdição imposta à Área de
Ambiente Natural do zonamento do regime de protecção proposto (ZPT, ZPP1 e ZPP2), passando a
ser permitida condicionada em ZPC1 e ZPC2 (Área de Ambiente Rural), tendo o ICNB mantido a
referida interdição, por considerar que a instalação das infra-estruturas referidas é incompatível com
os valores naturais presentes no único Parque Nacional da rede nacional de Áreas Protegidas.
Órgãos autárquicos e Conselhos Directivos de Baldios reclamam contrapartidas às interdições a
actividades impostas no artº 7º e nos artigos associados ao regime de protecção, sendo exemplos a
caça e as energias renováveis, exploração florestal, algumas indústrias, perímetros pecuários e
outros.
Especificamente, as Câmaras Municipais apontam a importância de adequação do regime de
protecção proposto a algumas situações inscritas e/ou previstas em PDM, designadamente áreas
urbanas ou de vocação turística. As Juntas de Freguesia e os Conselhos Directivos de Baldios
apresentam essencialmente comentários de defesa da manutenção dos direitos de usufruto de
recursos naturais e gestão dos terrenos comunitários, no que respeita à garantia da manutenção dos
direitos e prática de actividades tradicionais e económicas na área por parte dos residentes. A
interdição à exploração de energias renováveis (eólica e hídrica), é apontada como mais uma
restrição. Como forma de colmatar esta limitação, sugerem soluções de compensações financeiras.
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Quanto às Associações ambientalistas participantes, manifestaram preocupação relativamente à
abertura da Zona de Protecção Total à actividade humana e visitação, salientando como aspectos
positivos do Plano o aumento da área de ambiente natural proposta e a interdição da instalação de
novas infra-estruturas ou equipamentos de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos,
em regime de macro-produção.
As Associações de Caça e Pesca da área do Parque, questionam sobretudo a redução de áreas
actualmente afectas a Zonas de Caça Associativa, devido à redefinição da área de Ambiente Natural,
apesar do regime de transição previsto no regulamento proposto.
Das Empresas participantes, são questionados condicionalismos impostos pelo regulamento na área
das infra-estruturas de produção de energia, apesar de previstas em sistema de microgeração e o
condicionamento a novas infra-estruturas de áreas com vocação turística com presença de valores
naturais relevantes para a conservação.
Quanto à participação dos Partidos Políticos, reflectem sobretudo posições de defesa dos interesses
das populações locais, abordando diversas temáticas, colocando a tónica de desenvolvimento social
e económico como elemento central do Plano.
Os Promotores Turísticos participantes, apenas dois da região do Gerês (Terras de Bouro), referem a
temática da visitação e da instalação de unidades industriais ou empreendimentos turísticos face ao
regime de protecção proposto.
Classificada na tipologia Outro, enquadra-se a participação de dois elementos do Departamento de
Geografia da Universidade do Porto que, apesar de estar fora do âmbito do presente Plano, propõe a
alteração do local da sede do PNPG para o interior do território do Parque, tendo sugerido, por razões
de ordem estratégica, dentro da área do concelho de Ponte da Barca (município central do território),
nas novas instalações da Porta de Lindoso.
De salientar que, 90% dos comentários recebidos – de particulares residentes, órgãos autárquicos e
entidades locais e gestoras de terrenos comunitários – têm por principal preocupação questões sócioeconómicas. Ficam, de certo modo, esquecidas as preocupações relativas à Conservação da
Natureza e Biodiversidade, preocupações estas que, em articulação com os factores inerentes à
humanização do território, foram presença constante em todo o processo de preparação da proposta
do POPNPG. De salientar, também, que não se concebe um Plano de Ordenamento para o único
Parque Nacional, que não releve as componentes de Conservação da Natureza e Biodiversidade.
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5 – Alterações ao POPNPG decorrentes da discussão pública
De seguida, procede-se à identificação das alterações, decorrentes da ponderação da Discussão
Pública, em cada um dos seguintes elementos do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da
Peneda-Gerês:
5.1. Planta de Síntese
Em resultado das intervenções feitas, em sede da Discussão Pública e das participações escritas
apresentadas foram alteradas, na Planta de Síntese, as “Áreas não abrangidas por regime de
protecção específico”.
Estas áreas, anteriormente delimitadas na Planta de Síntese segundo o critério “áreas urbanas que
sejam sede de freguesia ou que, cumulativamente, tenham uma dimensão espacial ou demográfica significativa,
se situem abaixo dos 900m de altitude e apresentem uma dinâmica de construção elevada”, deram origem a

45 participações escritas: (Câmaras Municipais (3), Conselhos Directivos de Baldios (3), Juntas de
Freguesia (2) e Particulares (45), alertando para o facto de que, seguindo a metodologia utilizada de
diferenciação de aglomerados urbanos proposto, caírem no âmbito da excepção outros aglomerados
que não mereciam particular cuidado, sendo que os resultados obtidos apresentam desigualdades de
tratamento objectivamente insustentáveis.
Nesse sentido, o ICNB decidiu retirar a excepção apresentada na versão da Planta de Síntese do PO
apresentada a Discussão Pública, enquadrando, na versão agora alterada, todas as áreas
edificadas na classe “Áreas não abrangidas por regime de protecção específico”, remetendo às
autarquias locais a responsabilidade de gestão de todos os núcleos urbanos, incluindo os mais
característicos e preservados que, na versão anterior se enquadravam em áreas abrangidas por
regime de protecção – Zona de Protecção Complementar do Tipo II, através da criação de regras
específicas nos respectivos PDMs, em cujas Comissões de Acompanhamento o ICNB se faz
representar.
Finalmente, além desta alteração, as “Áreas não abrangidas por regime de protecção específico”,
foram aferidas e sofreram ajustes de forma na Planta de Síntese, nas áreas abrangidas pelos
concelhos de Ponte da Barca, Terras de Bouro e Montalegre, no sentido de adequação das mesmas
às propostas de solo urbano inscritas nas respectivas propostas de revisão de PDM, nas situações
em que se verificou não existirem conflitos com a Estrutura Ecológica do PNPG, especialmente com
habitats de elevado valor de conservação, dando resposta a comentários enviados nas participações
de 3 Câmaras Municipais (nº 121, 122, 286 e 288).
5.2. Planta de Condicionantes
Na sequência da participação escrita da Câmara Municipal de Terras de Bouro (n.º 121 – ponto 7), foi
feita a seguinte alteração à Planta de Condicionantes:
- Correcção da margem das albufeiras da área do PNPG, tendo passado de 50 metros na anterior
versão, para 30 metros na versão corrigida.
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- Correcção da legenda conforme sugerido, passando de: ”Albufeiras classificadas e suas
margens (50 m)”,
Para: ”Albufeiras classificadas e suas margens (30 m)”.

5.3. Regulamento
Art.º 4.º, al t)
De “Pedra solta – pedra cuja obtenção não resulta da utilização de explosivos ou escavações nem da
utilização de máquinas para a sua extracção, corte ou carregamento”
Para “Pedra solta – pedra cuja obtenção não resulta da utilização de explosivos ou escavações nem
da utilização de máquinas para a sua extracção ou corte”
Participação n.º 7, 54
Art.º 4.º, al x)
De “Residente – indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência profissional nos
concelhos do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês”
Para “Residente – indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência profissional ou que
seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês”
Participação n.º 10, 12, 17, 19, 20, 70, 128, 227, 280, 281, 284
Art.º 4.º, al. aa)
De “Visitação – acto turístico que tem por objectivo, através do contacto com a natureza, a fruição e o
conhecimento dos valores do património natural e cultural do PNPG e da sua região”
Para “Visitação – acto recreativo que tem por objectivo, através do contacto com a natureza, a fruição
e o conhecimento dos valores do património natural e cultural do PNPG e da sua região, englobando
o desporto de natureza”
Participação n.º 223, 281, 284
Art.º 6.º, al f)
De “A valorização do património histórico, arqueológico e arquitectónico, privilegiando a conservação
de monumentos e de outros valores culturais, a reabilitação e reutilização das construções e infraestruturas tradicionais, assegurando a sua integração funcional, estética, ambiental e paisagística e
revitalizando os usos e costumes locais assim como o ordenamento e a qualificação urbana dos
aglomerados”
Para “A valorização do património histórico, arqueológico e
conservação de monumentos e de outros valores culturais, a
construções e infra-estruturas tradicionais, assegurando a sua
ambiental e paisagística e revitalizando os usos e costumes locais
qualificação dos aglomerados”

arquitectónico, privilegiando a
reabilitação e reutilização das
integração funcional, estética,
assim como o ordenamento e a
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Participação n.º 286
Art.º 7.º, al d)
De “A instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica
utilizando recursos hídricos ou eólicos, excepto em sistema de microgeração”
Para “A instalação de novas infra-estruturas de produção de energia eléctrica utilizando recursos
hídricos ou eólicos, excepto em sistema de microgeração ou, no caso de recursos hídricos, em linhas
de água já artificializadas e que sejam limite do PNPG”
Participação n.º 7, 54, 68, 288
Art.º 7.º, al r)
De “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga
Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e
da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes para acções de exploração
apícola, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de
fiscalização”
Para “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga
Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e
da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e
veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”
Participação n.º 58, 80, 82, 86, 91, 97, 103, 104, 109, 112, 117, 128, 130, 137, 146, 150, 158, 162,
163, 165, 169, 171, 173, 174, 246, 275, 280, 284
Art.º 8.º, al b)
De “A modificação do coberto vegetal através da realização de cortes rasos de povoamentos
florestais, pela redução do coberto arbóreo ou arbustivo e pelo corte individual de espécies arbóreas
autóctones com diâmetro à altura do peito superior a 50cm, excepto quando enquadrado por
instrumentos válidos de ordenamento florestal e actividades previstas no âmbito do Sistema Nacional
de Defesa da Floresta contra Incêndios, ou o corte de mato no âmbito da actividade agro-pecuária”
Para “A modificação do coberto vegetal através da realização de cortes rasos de povoamentos
florestais, pela redução do coberto arbóreo ou arbustivo autóctone, excepto quando referente a corte
de mato no âmbito da actividade agro-pecuária, e pelo corte individual de espécies arbóreas
autóctones com diâmetro à altura do peito superior a 35cm, excepto quando enquadrado por
instrumentos válidos de ordenamento florestal e actividades previstas no âmbito do Sistema Nacional
de Defesa da Floresta contra Incêndios”.
Participação n.º 2, 285
Art.º 8.º, al. j)
De “A destruição ou o desmantelamento de construções que integrem o valor natural paisagístico do
PNPG, nomeadamente espigueiros, eiras em lajedo de granito, azenhas, lagares de azeite e de vinho
e levadas de pedra”
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Para “A destruição ou o desmantelamento de construções que integrem o valor natural paisagístico
do PNPG, nomeadamente espigueiros, eiras em lajedo de granito, azenhas, lagares de azeite e de
vinho, levadas de pedra, moinhos, açudes, árvores centenárias, fojos de lobo, cabanas ou currais”
Participação n.º 7, 54
Art.º 8.º, al l)
De “A realização de mercados, feiras e festivais ou novas romarias”
Para “A realização de novos mercados, feiras, festivais ou romarias”
Participação n.º 7, 54, 281
Art.º 8.º, al z)
De “Os planos de exploração ou gestão de actividades cinegéticas ou de pesca”
Para “Os planos de gestão (PG) de caça, os planos de ordenamento e exploração cinegética (POEC)
e os planos anuais de exploração (PAE) cinegética, bem como os planos de exploração ou gestão de
pesca”
Participação n.º 26
Art.º 8.º, al aa)
De “A realização de actividades ruidosas permanentes ou temporárias”
Para “A realização de actividades ruidosas permanentes ou temporárias, quando não integradas em
romaria, feira, mercado ou festival tradicional ou autorizado nos termos da al. l)”
Participação n.º 7
Art.º 9.º, n.º 1
De “A área territorial abrangida pelo POPNPG integra áreas prioritárias para a conservação da
natureza sujeitas a diferentes níveis de protecção e de uso”
Para “A área territorial abrangida pelo POPNPG integra áreas prioritárias para a conservação da
natureza sujeitas a diferentes níveis de protecção e de gestão”
Participação n.º 286
Art.º 12.º, n.º 1, al g)
Anterior g) passa a i)
Nova “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes”
Participação n.º 3, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 25, 32, 46, 49, 51, 62, 80, 81, 82, 98, 154, 221, 227, 281,
284
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Art.º 12.º, n.º 1, al h)
Anterior h) não existia
Nova “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de
recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para
fins de autoconsumo”
Participação n.º 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 38, 49, 51, 63, 80, 81, 91, 93, 96, 97, 109, 110,
112, 123, 130, 134, 137, 140, 142, 150, 154, 158, 160, 163, 164, 171, 173, 213, 214, 215, 216, 218,
219, 220, 221, 227, 278, 284
Art.º 12.º, n.º 3
De “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença
humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser interditada pelo ICNB, I.P., após consulta
às autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, aos
compartes”
Para “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença
humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB,
I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no
caso de terrenos comunitários, com os compartes”
Participação n.º 7, 27, 28, 34, 35, 36, 41, 47, 48, 49, 51, 53, 80, 82, 96, 110, 121, 122, 128, 134, 142,
160, 164, 280, 284, 287
Art.º 14.º, n.º 1, al. f)
De “Para fins de visitação”
Para “Para fins de visitação em trilhos, estradas, caminhos existentes ou outros locais autorizados”
Participação n.º 223, 281, 284
Art.º 14.º, n.º 1, al h)
De “Para práticas tradicionais de apicultura”
Para “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de
autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”
Participação n.º 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 38, 49, 51, 63, 80, 81, 91, 93, 96, 97, 109, 110,
112, 123, 130, 134, 137, 140, 142, 150, 151, 154, 158, 160, 163, 164, 171, 173, 213, 214, 215, 216,
218, 219, 220, 221, 227, 278, 281, 284
Art.º 14.º, n.º 1, al i)
Anterior i) passa a j)
Nova “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes”
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Participação n.º 3, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 25, 32, 33, 46, 49, 51, 62, 80, 81, 98, 154, 221, 227, 281,
284
Art.º 14.º, n.º 2
De “Nas zonas de protecção parcial de tipo I a presença humana está sujeita a autorização do ICNB,
I.P., nos casos referidos nas alíneas a) a e) do número anterior e, no caso da alínea h), quando
referente à instalação de novos apiários, bem como, para não residentes, nos casos referidos nas
alíneas f) e g)”
Para “Nas zonas de protecção parcial de tipo I a presença humana está sujeita a autorização do
ICNB, I.P., nos casos referidos nas alíneas a) a e) do número anterior e, no caso da alínea h), quando
referente à instalação de novos apiários, bem como, para não residentes, nos casos referidos nas
alíneas f), quando organizada ou realizada por grupos superiores a dez pessoas, e g)”
Participação n.º 223, 281, 284
Art.º 14.º, n.º 3
De “Na estrada florestal de Leonte até à Portela do Homem e na estrada florestal de Bouça da Mó até
ao cruzamento com a estrada anterior, só é permitido o trânsito motorizado nas condições
estabelecidas pela Portaria n.º 31/2007, de 8 de Janeiro, e pelo Edital de acesso à Mata de
Albergaria”
Para “Na estrada florestal de Leonte até à Portela do Homem e na estrada florestal de Bouça da Mó
até ao cruzamento com a estrada anterior é permitido o trânsito não motorizado e, nas condições
estabelecidas pela Portaria n.º 31/2007, de 8 de Janeiro, e pelo Edital de acesso à Mata de
Albergaria, o trânsito motorizado”
Participação n.º 104
Art.º 16.º, n.º 1, al b)
De “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura e da recolha de frutos e cogumelos
silvestres”
Para “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de
lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”
Participação n.º 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 38, 49, 51, 63, 66, 80, 81, 91, 96, 97, 109,
110, 112, 123, 130, 134, 137, 142, 150, 151, 154, 158, 160, 163, 164, 171, 173, 221, 224, 226, 227,
278, 281, 284
Art.º 16.º, n.º 1, al. g)
Anterior g) passa a h)
Nova “O trânsito motorizado de não residentes nas estradas florestais abertas ao tráfego automóvel e
a visitação, individual ou em grupo até um máximo de dez pessoas, em trilhos, estradas, caminhos
existentes ou outros locais autorizados”
Participação n.º 223, 281, 284
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Art.º 16.º, n.º 2, al l)
De “O trânsito motorizado de não residentes nas estradas florestais e a visitação em trilhos e
caminhos existentes”
Para “A visitação, organizada ou em grupos com mais de dez pessoas, em trilhos, estradas,
caminhos existentes ou outros locais autorizados”
Participação n.º 223, 281, 284
Art.º 18.º, n.º 1, al a)
De “A construção de barragens, diques e pontos de água, excepto os destinados à protecção contra
incêndios, abastecimento público de água, rega ou abeberamento de gado”
Para “A construção de barragens, diques e pontos de água, excepto os destinados à protecção contra
incêndios, aproveitamento energético, abastecimento público de água, rega ou abeberamento de
gado”
Participação n.º 288
Art.º 18.º, n.º 1, al. c), subal. iii)
De “Para empreendimentos turísticos, quando localizados em áreas inseridas numa Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) no âmbito de um Plano de Ordenamento de Albufeira
de Águas Públicas (POAAP)”
Para “Para empreendimentos turísticos, quando localizados em áreas inseridas numa Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) no âmbito de um Plano de Ordenamento de Albufeira
de Águas Públicas (POAAP) ou em áreas delimitadas como Espaço de Vocação Turística no âmbito
de um Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) válido e ainda quando para
equipamentos localizados no interior de parques de campismo existentes”
Participação n.º 121, 122, 212, 223, 286, 288
Art.º 20.º, n.º 1, al f)
De “Para habitação, quando localizadas em solo urbano ou em aglomerado rural definido por Plano
Municipal de Ordenamento do Território (PMOT)”
Para “Para habitação, quando localizadas em solo urbano, em aglomerado rural ou em espaço de
edificação dispersa definido por Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT)”
Participação n.º 286
Art.º 20.º, n.º 4
De “As obras de alteração, recuperação, reconstrução e ampliação referidas no número anterior,
quando localizadas em perímetro urbano definido por PMOT em vigor, estão isentas de parecer do
ICNB, I.P.”
Para “As obras de alteração, recuperação, reconstrução e ampliação referidas no número anterior,
quando localizadas em perímetro urbano ou em aglomerado rural definidos por PMOT em vigor,
estão isentas de parecer do ICNB, I.P.
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Participação n.º 288
Art.º 22.º, n.º 4
De “A criação de novas áreas de intervenção específica, como referido no número anterior, depende
de consulta às autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários,
aos compartes”
Para “A criação de novas áreas de intervenção específica, como referido no número anterior,
depende do acordo das autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos
comunitários, dos compartes”
Participação n.º 7
Art.º 24.º, n.º 2, al c)
De “Fojos do Lobo da Peneda e Soajo”
Para “Fojos do Lobo da Peneda, Soajo e Amarela”
Participação n.º 64
Art.º 26.º, n.º 1
De “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal
na planta de síntese, correspondendo a áreas urbanas que sejam sede de freguesia ou que,
cumulativamente, tenham uma dimensão espacial ou demográfica significativa, se situem abaixo dos
900m de altitude e apresentem uma dinâmica de construção elevada”
Para “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como
tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”
Participação n.º 4, 87, 90, 99, 122, 151, 159, 185, 187, 190, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 284, 288
Art.º 28.º, n.º 3
De “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, tem sido efectivamente praticado e deve ser efectuado
de forma tradicional e em regime extensivo”
Para “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma
tradicional e em regime extensivo”
Participação n.º 27, 28, 35, 36, 38, 41, 47, 53, 63, 65, 80, 81, 91, 96, 97, 109, 110, 112, 121, 122, 128,
130, 134, 137, 142, 150, 154, 158, 160, 163, 164, 171, 173, 221, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 278, 284, 287
Art.º 29.º, n.º 6
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De “Os planos de gestão e planos de ordenamento e exploração cinegética, devem estabelecer um
contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com base na razão mínima de um caçador
por cada 20 hectares de terreno cinegético”
Para ”Os planos de gestão e os planos de ordenamento e exploração cinegética devem estabelecer
um contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com base na razão mínima de 20
hectares de terreno cinegético por cada caçador”
Participação n.º 26, 40, 77, 119, 281
Art.º 30.º, n.º 5, al b)
De “As áreas de produção de resinosas existentes devem ser convertidas em habitat natural após a
realização de cortes finais ou quando se verifique a inadaptação das espécies, manifestada através
de fraco desenvolvimento vegetativo ou susceptibilidade a pragas ou doenças, a estagnação dos
povoamentos, causada por densidades excessivas, ou a ausência de gestão”
Para “As áreas de produção existentes com resinosas não indígenas devem ser convertidas em
habitat natural após a realização de cortes finais ou quando se verifique a inadaptação das espécies,
manifestada através de fraco desenvolvimento vegetativo ou susceptibilidade a pragas ou doenças, a
estagnação dos povoamentos, causada por densidades excessivas, ou a ausência de gestão”
Participação n.º 16
Art.º 30.º, n.º 6, al d)
De “Em áreas de vegetação autóctone, os cortes só são permitidos mediante autorização do ICNB,
I.P., com marcação das árvores, excepto o corte individual de espécimes com diâmetro à altura do
peito inferior a 50cm”
Para “Em áreas de vegetação autóctone, os cortes só são permitidos mediante autorização do ICNB,
I.P., com marcação das árvores, excepto o corte individual de espécimes com diâmetro à altura do
peito inferior a 35cm”
Participação n.º 285
Art.º 31.º, n.º 6
De “O período de pesca começa no último Domingo de Março e termina no segundo Domingo de
Agosto”
Para “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no
segundo Domingo de Agosto”
Participação n.º 24, 26, 72, 73, 119, 124, 125, 127, 129, 189
Art.º 31.º, n.º 7
De “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de
cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja captura e
transporte não estão sujeitos a limite”
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Para “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por troço, o máximo de 10 trutas e 20
espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas
cuja captura e transporte não estão sujeitos a limite”
Participação n.º 24, 26, 72, 73, 119, 124, 125, 127, 129, 189
Art.º 32.º, n.º 13
Anterior n.º 13 passa a n.º 14 e anterior n.º 14 passa a n.º 15
Nova “Todos os projectos de iluminação exterior, incluindo a pública, devem adoptar modelos que
permitam a redução de consumo energético e o controlo da intensidade e dispersão da luminosidade,
contrariando a difusão desnecessária da luz e a perca do característico céu nocturno escuro do
território do PNPG”
Participação n.º 15
Art.º 33.º, n.º 3
De “Na área de ambiente natural só é permitido, sujeito a autorização do ICNB, I.P., o exercício de
actividades recreativas de baixo impacte ambiental em função de cada um dos seguintes regimes de
protecção”
Para “Na área de ambiente natural só é permitido, sujeito ao regime de autorização previsto para
cada zona, o exercício de actividades recreativas de baixo impacte ambiental em função de cada um
dos seguintes regimes de protecção”
Participação n.º 223, 281
Art.º 33.º, n.º 5
De “Na área de ambiente rural é ainda permitida, sujeito a autorização do ICNB, I.P., a realização de
eventos desportivos ou recreativos”
Para “Na área de ambiente rural é ainda permitida, sujeito a autorização do ICNB, I.P. quando não
ocorram em equipamentos existentes, a realização de eventos desportivos ou recreativos”
Participação n.º 7, 54,
Art.º 33.º, n.º 7, al c)
Anterior c) passa a d)
Nova “Caso seja utilizado mais do que um local para instalação de tendas ou bivaques para pernoita,
os mesmos devem ter uma distância mínima entre si de 250 metros”
Participação n.º 5
Art.º 33.º, n.º 7, al e)
Nova “A autorização e o cumprimento das condições indicadas nas alíneas anteriores não são
exigíveis em caso de condições atmosféricas adversas, de doença ou de outra circunstância
excepcional”
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Participação n.º 5
Anexo II – C
De “Área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda e Soajo”
Para “Área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda, Soajo e Amarela”
Participação n.º 64
Anexo II – C, n.º 1
De “Fojos do Lobo da Peneda e Soajo”
Para “Fojos do Lobo da Peneda, Soajo e Amarela”
Participação n.º 64
Anexo II – C, n.º 3
De “Os fojos do lobo da Peneda e do Soajo situam-se no concelho de Arcos de Valdevez, e
abrangem as estruturas dos fojos, propriamente ditas, e toda a área envolvente aos mesmos, desde o
início das paredes até ao poço”
Para “Os fojos do lobo da Peneda e do Soajo situam-se no concelho de Arcos de Valdevez e os fojos
do lobo da Amarela situam-se no concelho de Ponte da Barca, e abrangem as estruturas dos fojos,
propriamente ditas, e toda a área envolvente aos mesmos, desde o início das paredes até ao poço”
Participação n.º 64
Anexo II – C, n.º 4
De “Constituem objectivos da área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda e Soajo”
Para “Constituem objectivos da área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda, Soajo
e Amarela”
Participação n.º 64
Anexo IV – CAÇA MENOR
De “
Scolopax
rusticula

Galinhola

De 1 de Outubro
a 31 de
Dezembro

Columba oenas

Pombo-Bravo

De 1 de Outubro
a 31 de
Dezembro

Columba
palumus

Pombo-Torcaz

De 1 de Outubro
a 31 de

Quintas-Feiras
Domingos
Feriados
Nacionais
Quintas-Feiras
Domingos
Feriados
Nacionais
Quintas-Feiras
Domingos

Salto

Salto
Espera
Salto
Espera
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Dezembro
Tordos

De 1 de
Novembro
a 31 de
Dezembro

Para ”
Scolopax
rusticula

Galinhola

De 1 de
Novembro
a 31 de Janeiro

Columba oenas

Pombo-Bravo

De 1 de Outubro
a 31 de Janeiro

Columba
palumus

Pombo-Torcaz

De 1 de Outubro
a 31 de Janeiro

Tordos

De 1 de
Novembro
a 31 de Janeiro

Feriados
Nacionais
Quintas-Feiras
Domingos
Feriados
Nacionais

Salto
Espera

“
Quintas-Feiras
Domingos
Feriados
Nacionais
Quintas-Feiras
Domingos
Feriados
Nacionais
Quintas-Feiras
Domingos
Feriados
Nacionais
Quintas-Feiras
Domingos
Feriados
Nacionais

Salto

Salto
Espera
Salto
Espera
Salto
Espera

“
Participação n.º 26, 40, 77, 119
5.4. Relatório de Ordenamento
Na sequência das alterações descritas à Planta de Síntese, e dando resposta às disposições da
CCDR-N no Parecer Final ao Plano de Ordenamento, foi alterado o conteúdo do capítulo 7 do
Relatório de Ordenamento (Compatibilidade da Proposta do POPNPG com outros IGT), nos
seguintes pontos:
Planos Especiais de Ordenamento de Albufeiras e Águas Públicas (PEOAAP), pág. 63,
e acrescentado o ponto:
- Minimização de conflitos entre o POPNPG e os PDMs

5.5. Relatório de Síntese – 1ª Fase – Descrição - Cartografia
No âmbito do processo de Discussão Pública e, em consequência da Participação nº 217, da
Associação dos Compartes de Campo do Gerês, verificou-se que, o limite da Mata Nacional inscrito
correspondia a uma versão incorrecta, anterior à versão utilizada na 3º Fase, para o cálculo do
regime de protecção. Nesse sentido, foi corrigido esse erro, tendo sido excluída à área da Mata
Nacional a área correspondente ao terreno comunitário do Mourinho, na freguesia de campo do
Gerês. A carta alterada referida é a seguinte:
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- 019 CARTA DE PROPRIEDADE.pdf.

5.6. Relatório de Síntese – 1ª Fase - Valoração
Relativamente ao Relatório de Síntese da 1ª Fase - Valoração, foi recebida uma participação escrita
da autora de um dos estudos de base utilizados na elaboração do Plano, que referia a necessidade
de serem corrigidos elementos constantes no capítulo 1 – Valoração da Biodiversidade do referido
relatório. Nesse sentido, foram alterados os elementos propostos e descritos nos pontos 1 a 5 da
referida participação. O documento alterado referido é o seguinte:
- Valoração da BIODIVERSIDADE.pdf.
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ANEXO - fichas das participações recebidas e respectivas respostas
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POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

1

Tipo Participante: Particular

Nome: Rui Manuel e Castro da Silva Barbosa

Comentários/Questões:
O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) deve ser um santuário da protecção ambiental, cultural, etnográfica e arqueológica. Em todo o
seu território encontramos elementos que assinalem as diferentes fases da passagem do Homem ao longo dos anos e desde os tempos mais
antigos.
A proposta para o novo Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG), assinala em todo o seu território os
diferentes pontos de interesse natural e humano.
Sendo uma zona de uma beleza paisagística ímpar, de interesse ambiental incomparável e com uma História contemporlnea por descobrir e
contar. as Minas dos Carris não mereceram qualquer destaque neste POPNPG. tal. aliás, como tem vindo a acontecer ao longo dos anos.
Hoje as ruínas das Minas dos Carris 510 um testemunho silencioso do passado, mas o seu potencial ao nível do turismo de montanha (na sua
vertente paisagística e histórica) e da educação ambiental encontra-se extremamente subaproveitado.
É assim, com o intuito de dar a conhecer ao visitante do PNPG uma das zonas mais bonitas do nosso único parque nacional, que proponho a
criaçJo de um trilho de pequena rota (PR) denominado 'Trilho das Minas dos Carris'.
O Trilho das Minas dos Carris iria percorrer parte de uma área que agora se encontra dentro dos limites da Zona de Protecção Total (ZPT),
mas tirando partido do estradão entre a ponte sobre o Rio Homem e que percorrendo o Vale do Alto Homem, chega às velhas ruínas do
complexo mineiro.
Os utilizadores deste trilho teriam assim a oportunidade de tirar partido de um enquadramento ambiental. arqueológico e histórico que não
existe na actualidade e que é único em todo o PNPG.
O PR teria início na ponte sobre o Rio Homem e seguiria o antigo estradlo de acesso às minas construido nos anos 40 do século passado. Ao
longo do trilho seriam criados pontos de observação e interesse. nomeadamente no Bosque da Abilheirinha. Água da Pala. Ponte do
Cagarouço. Curvas das Febras, Modomo (com a sua vista panorâmica sobre o vale). Teixo. Águas Chocas. Abrõtegas. turfeira I campo de
futebol. Salto do Lobo. antes da chegada às Minas dos carris. Nestes locais seriam colocados painéis explicativos ou placas numéricas
indicativas para a descrição do respectivo enquadramento.
Ao chegar às ruínas das Minas dos carris o visitante seria encaminhado por sinalética específica que o levasse a percorrer e tomar
conhecimento do complexo mineiro passando numa volta circular pelas zonas de inteJesse (edifícios de apoio mineiro tal como o refeitório.
casas para casais. casas de habitação. secretaria, casa do pessoal superior da mina, enfermaria. lavarias. poços sinalizados, bocas de mina,
represa, etc.). Além de tirar partido das ruinas o PR estaria valorizado pelos diversos panoramas paisagísticos (Lamalonga. Garganta das
Negras. Nevosa. horizonte do Planalto da Mourela I Pitões das Júnias até Montalegre).
Quais os benefícios deste PR:
• Por ser uma zona sensível permitiria conduzir o visitante para áreas nas que não interferisse directamente com a preservação;
• O enquadramento natural, histórico e arqueológico do Iocal, dando o valor a uma parte esquecida da História da Serra do Gerês e das suas
gentes;
• Afastar os visitantes dos locais de maior perigo;
• A beleza paisagística de um local único em todo o PNPG;
• Criação de uma área destinada á arqueologia industrial (não só mineira) na área do PNPG (um aspecto totalmente descorado pelo PNPG
desde a sua criação) e que estaria localizada no centro de Educação Ambiental do Vidoeiro ou na Porta de S. João do Campo.
• A recuperação em termos paisagístico das Minas dos carris com a eliminação de focos de poluição visual e paisagística e a recuperação
parcial do estradão no acesso final ao complexo mineiro.
Como Fazer? Sabendo da limitação de recursos orçamentais para projectos deste tipo, propõe-se a realização de campos de trabalho
voluntários para a limpeza, acomodação, recuperação parcial e caracterização das instalações mineiras e do PR, além do encorajamento do
mecenato cultural no apoio logístico e criação de documentação referente ao PR.
Localizadas nos pontos mais altos da Sena do Geres e a poucas centenas de metros da fronteira luso-galega, as Minas dos carris 510 o local
do PNPG sem qualquer acesso rodoviário mas que mais visitante atrai. Pode-se questionar quais as razões deste interesse na criação de um
PR? O longo trilho que percorre o Vale do Alto Homem com toda a sua beleza natural, ambiental e paisagística, o misticismo das ruínas
mineiras dos Carris, o interesse por uma história esquecida e desconhecida, a vontade de abranger os grandes espaços e que impele muitos
para aquelas paragens. Etc. Todas estas são razões que levam dezenas de pessoas todas as semanas a percorrer o penoso caminho até aos
carris.
Infelizmente o PNPG nunca reconheceu o verdadeiro potencial arqueológico - industrial das instalações mineiras em abandono e mina desde
os anos 80. Foi sempre ignorada uma história que se iniciou em Junho de 1941 com os povos serranos a perscrutarem os solos e as
entranhas da terra em busca do voIfrâmio, um verdadeiro ouro negro que fazia fortuna e trazia a ruína da noite para o dia.
Com três distintas fases de exploração, o complexo mineiro foi crescendo e atingiu o seu auge nos anos 50, mas a queda do valor do
volfrAmio após o fim da Guerra da Coreia, traçou o destino das minas. O aparecimento do PNPG selou por completo, e bem, uma vontade de
se reactivar e criar um grande complexo mineiro na Serra do Gerês desde as Minas dos canis, passando pelas Minas do Borrageiro e pela
área da Arrocela e Cidadelhe.
Assim, a criação deste trilho PR poderia colmatar uma lacuna que há muito existe nos destinos de interesse no PNPG recordando assim parte
de uma memória colectiva da Serra do Gerês e que mesmo sendo uma ferida aberta na preservação ambiental deverá merecer, tal como
acontece em outras áreas protegidas internacionais, o devido lugar da sua História.

Resposta:
O PO não inviabiliza o solicitado, uma vez que permite a visitação em Zona de Protecção Total. No entanto, a sua concretização não cabe ao
PO mas à Carta de Desporto de Natureza, a elaborar posteriormente à aprovação do PO. O ICNB considera pertinente o solicitado e, nesse
sentido, remete a concretização do pedido para a Carta de Desporto de Natureza.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010
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comentários e respostas
N.º participação:

2

Tipo Participante: Particular

Nome: João Pereira Moura

Comentários/Questões:
O plano de ordenamento do PNPG identifica dois problemas de extrema importância. Um, o alastramento das espécies vegetais lenhosas
invasoras, para o qual propõe planos de acção. Outro, o uso do fogo para tratar os terrenos do pastoreio. Parece-me claro que as acções de
fogos controlados não tiveram o efeito desejado, Isto é, a diminuição dos fogos descontrolados. Esta é a primeira razio para o retrocesso nas
matas de vegetação primitiva, para a diminuição da biodiversidade, como de resto o plano de ordenamento deixa claro. Deixo, assim, duas
sugestões, referente a estes dois assuntos que julgo da maior importãncia no contexto actual:
1. Dentro dos objectivos de controlar a propagação de espécies Invasoras, e não pondo em causa outros planos de acção, podia o
regulamento permitir o abate das espécies invasoras à população em geral, para lenha ou outros. Assim juntava-se o interesse económico ao
interesse ecológico, criando um mecanismo de ajuda ao controlo da propagação.
2. Uma vez que os incêndios dentro do PNPG estão devidamente cartografados, e uma vez que existem queimadas controladas que criam
pastos alternativos, podia o regulamento definir um período de carência no uso para pastoreio de terrenos queimados descontroladamente.

Resposta:
O ICNB regista com agrado as duas sugestões e considera as mesmas pertinentes. Foi alterada a al. b) do art.º 8.º de forma a permitir o corte
de espécies arbustivas não autóctones sem necessidade de autorização, que ficou com a seguinte redacção: “A modificação do coberto
vegetal através da realização de cortes rasos de povoamentos florestais, pela redução do coberto arbóreo ou arbustivo autóctone, excepto
quando referente a corte de mato no âmbito da actividade agro-pecuária, e pelo corte individual de espécies arbóreas autóctones com diâmetro
à altura do peito superior a 35cm, excepto quando enquadrado por instrumentos válidos de ordenamento florestal e actividades previstas no
âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios “. Quanto à segunda sugestão, julga-se preferível deixar a sua aplicação
na dependência do bom-senso dos interessados e do diálogo entre o PNPG e os pastores, não impondo por regulamento essa obrigação, pelo
que não se alterou o Regulamento.
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comentários e respostas
N.º participação:

3

Tipo Participante: Particular

Nome: José Carlos J. R. Moura

Comentários/Questões:
Depois de decorrida a sessão de esclarecimentos do novo plano de ordenamento do P.N.P.G. em Montalegre no dia 11 de Novembro de 2009,
conforme combinado, venho expor por escrito o assunto que me levou a intervir na mesma.
Sou um jovem agricultor do barroso com 27 anos, apaixonado por estas terras onde nasci, fui criado e pretendo morrer. Toda a vida andei na
serra, conhecendo-a melhor que muitos técnicos que o rodeiam, sempre a preservei e sou o primeiro a defende-Ia. Todo o tempo livre que
tenho dedico-me à prática de actividades de Natureza, nomeadamente de Canyonig e Montanhismo, optando sempre pelas normas de conduta
mais adequadas a cada local, pois conheço a realidade e sensibilidade do espaço. A cada actividade que pretendo realizar sinto-me na
obrigação de informar o PNPG do local para onde vou, com o objectivo destes poderem controlar a carga humana nesse local e também por
questões de socorro, visto que a minha pessoa também pertence à equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários de Montalegre que por várias
vezes tem actuado com sucesso no P.N.P.G.
À poucos dias efectuei uma informação de uma actividade que pretendia realizar, quando para meu espanto a dita actividade só seria
autorizada mediante o pagamento de 200,00 €, tendo ai conhecimento da portaria 1245 de Outubro de 2009. Como Residente e Natural sintome indignado e ofendido, pelo facto do P.N.P.G estar a por essa portaria em prática, não tendo este a noção das consequências que vai ter
quer a nível de segurança, quer a nível ambiental, pois quem realiza este tipo de desporto continuará a faze-lo quer haja autorização ou não.
Venho então solicitar a Vossa Excelência que tome medidas urgentes para ser efectuada a alteração da portaria 1245, pois essas taxas são
impensáveis.
Como Natural, Residente e colaborador do P.N.P.G. peço que no nosso Parque haja liberdade de movimento de pessoas e bens sem qualquer
restrição para residentes.
Agradecendo desde já a melhor atenção dispensada ao meu pedido
Com os melhores cumprimentos

Resposta:
O solicitado, no referente à Portaria que estabelece o montante de taxas a pagar por autorizações, não cai no âmbito do PO, já que tem
aplicação nacional e não específica para o território do PNPG, embora a solicitação tenha sido indirectamente atendida, estando actualmente
essa Portaria suspensa.
Relativamente à liberdade de movimento de residentes, é esse o sentido do PO. No entanto, para tornar mais explícita e clara essa liberdade
de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando
efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não
motorizado, de residentes“.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010
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comentários e respostas
N.º participação:

4

Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Covelães

Comentários/Questões:
Exmo. Senhor
Depois de decorrida a sessão de esclarecimentos do novo plano de ordenamento do P.N.P.G. em Montalegre no dia 11 de Novembro de 2009,
conforme combinado, venho expor por escrito o assunto que me levou a intervir na mesma.
Venho então solicitar a Vossa Excelência que tome medidas urgentes para ser efectuada a alteração da portaria 1245, pois essas taxas são
impensáveis para residentes e naturais.
Como Presidente da Junta de Freguesia de Covelães, que ê composta por duas Aldeias, os licenciamentos na Aldeia de Covelães por ser
cabeça de Freguesia está isenta de efectuar pedido de parecer para construção ao P.N.P.G., ao contrário, a Aldeia de Paredes do Rio, que se
encontra a mil metros de altitude necessite desse mesmo parecer. Como representante do Povo, não posso concordar que haja no P.N.P.G.
freguesias que necessitem do parecer do Parque e outras não.
Também não posso concordar com as taxas a cobrar a residentes por qualquer actividade que exerçam no P.N.P.G. em nome individual e sem
qualquer fim lucrativo. Concordo com as taxas aplicadas a Empresas com fins lucrativos quer sejam residentes ou não.
Agradecendo desde já a melhor atenção dispensada ao meu pedido. Com os melhores cumprimentos.
O Presidente da Junta
José Moura

Resposta:
O solicitado, no referente à Portaria que estabelece o montante de taxas a pagar por autorizações, não cai no âmbito do PO, já que tem
aplicação nacional e não específica para o território do PNPG, embora a solicitação tenha sido indirectamente atendida, estando actualmente
essa Portaria suspensa. O mesmo quanto ao universo de aplicação das taxas, nomeadamente a sua aplicação a residentes, uma vez que é a
mesma Portaria que o define.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados decorre da necessidade de preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários,
mantém uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o
ICNB deixe de se pronunciar sobre questões como alterações à morfologia do solo, obras de construção civil, loteamentos, instalação de infraestruturas ou abertura de vias de comunicação, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM
em vigor, entendeu-se que isso poderia não ser suficiente para garantir essa preservação em casos específicos. Procurou-se assim, através
de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior protecção. Esses critérios
objectivos foram traçados, conforme explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia,
não terem dimensões espacial ou demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que
acumulam esses núcleos urbanos que se pretendem preservados. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também
cair no âmbito da excepção outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de critérios, e de regimes,
dificilmente explicáveis, como é o caso a que faz referência entre Covelães e Paredes do Rio. Não se conseguindo encontrar outros critérios
objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os aglomerados sujeitos a maior
protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados obtidos são susceptíveis de
criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a responsabilidade de preservar
esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos respectivos PDMs, o ICNB considera
que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As áreas não abrangidas por regimes
de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes “ e na Planta de
Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
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5

Tipo Participante: Particular

Nome: Jorge Manuel Espinha Marques

Comentários/Questões:
Através dos comentários a seguir apresentados, pretendo contribuir para a discussão do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da
Peneda-Gerês (POPNPG), no que respeita ao disposto no projecto de Regulamento relativamente a actividades de Pedestrianismo. Procuro,
deste modo, contribuir para o reforço dos laços entre os cidadãos e esta área protegida, condição essencial para a adequada protecção dos
seus ecossistemas e valores naturais.
Sou praticante de Montanhismo (Pedestrianismo) desde a infância, tendo realizado inúmeras actividades em montanhas de Portugal
Continental, bem como de outros países europeus: Espanha (Picos da Europa, Pirinéus e Serra Nevada), França (Alpes) e Itália (Alpes).
Pratico montanhismo, também, por razões profissionais: venho realizando, desde 2004, investigação científica da Serra da Estrela, tendo, em
2007, concluído uma tese de doutoramento dedicada aos recursos hídricos desta região, a qual incluiu extenso trabalho de campo realizado
em estreita colaboração com o ICNB.
Até há cerca de 15 anos, praticava regularmente actividades de pedestrianismo na região do PNPG, quer a título particular, quer enquadradas
em iniciativas de diversas colectividades, em particular na Serra do Gerês, que considero ser a mais bela montanha portuguesa. Por essa
razão, acabei por conhecer bem o meio dos praticantes deste tipo de actividade de montanha.
Ao longo dos anos, à medida que as restrições à prática do montanhismo no PNPG foram sendo implementadas, observei que um grande
número de praticantes (que, apenas no Norte de Portugal, estimo serem muitas centenas) deixou de frequentar as montanhas desta região,
tendo passado a deslocar-se, em particular, para montanhas espanholas, onde as autoridades das respectivas áreas protegidas consideravam
estas actividades como úteis, desde que devidamente regulamentadas, e como fazendo parte dos hábitos culturais das populações.
Em meu entender, esta debandada de praticantes de montanhismo acabou por ser profundamente prejudicial para a região PNPG, quer em
termos económicos (devido ao desvio de rendimentos para outros países, em particular Espanha), quer em termos de protecção da natureza.
De facto, a maioria dos praticantes de montanhismo é composta por pessoas com elevada consciência ambiental, que amam as montanhas
da Peneda-Gerês, e, frequentemente, com formação académica acima da média. Entre os praticantes desta modalidade, dá-se especial
atenção à formação técnica relacionada com a protecção ambiental e com as formas de minimizar o impacte das suas actividades. Salvo raras
excepções, as actividades desenvolvidas por estes praticantes seguem à risca a máxima "não tirar mais do que fotografias, não deixar mais do
que pegadas".
Por outro lado, a presença regular de praticantes de montanhismo no PNPG, especialmente nas zonas mais remotas, tinha um efeito discreto
e, por isso, ignorado e/ou menosprezado, de dissuasão de actividades ilegais o qual pode ser encarado como um complemento da vigilância
da natureza. A sua ausência acabou por dar maior liberdade de acção a caçadores furtivos e incendiários.
Assim, o divórcio entre inúmeros praticantes de montanhismo e o PNPG acabou por lesar, em especial, este último. Pessoalmente, conheço
algumas dezenas de praticantes que, de visitas mensais ao PNPG, passaram a, praticamente, nenhuma visita nos últimos dez anos. Ou seja,
o PNPG perdeu um grande número de visitantes particularmente relevantes sob o ponto de vista da consecução dos seus objectivos de
protecção da natureza e de promoção do desenvolvimento sustentável. Além do mais, o conjunto dos praticantes de actividades de montanha
constitui um importante sector da opinião pública que se mantém atento ao que se passa nas áreas protegidas, podendo funcionar como
verdadeira reserva de massa crítica, bem como de cidadãos capazes de intervir em defesa das reservas e parques portugueses.
Neste quadro, verifiquei, com grande satisfação, que o Regulamento do POPNPG, presentemente em discussão, inclui disposições que podem
contribuir para compensar os efeitos negativos de anteriores restrições às actividades de montanhismo, recuperando a ligação entre o PNPG e
um elevado número de cidadãos.
A este propósito merece particular atenção o disposto no artigo 33º (números 3 e 7) relativamente às actividades desportivas e recreativas. A
prática de pedestrianismo, é permitida, mediante autorização do ICNB, I.P., na zona de protecção total, nas zonas de protecção parcial de tipo
I e tipo II, sendo permitida, sem recurso à referida autorização, na área de ambiente rural.
Em minha opinião, há que definir, cuidadosamente, o processo de atribuição das permissões para a prática de pedestrianismo. Este deverá ser
totalmente transparente, sem custos incomportáveis para os praticantes e com um processo burocrático simples. Por outro lado, não deverá
ser obrigatória a contratação, pelos praticantes, dos serviços de empresas de desportos de ar livre; caso contrário, cair-se-ia, em muitos casos,
na situação caricata de o guia contratado ter menores conhecimentos técnicos e menor conhecimento da montanha do que o cliente.
A atribuição de permissões poderia passar, por exemplo, por um sistema de credenciais requeridas através da Internet. Poder-se-ia, mesmo,
criar cursos de formação técnica, envolvendo o ICNB, associações de praticantes de montanhismo e estabelecimentos de ensino superior,
para os praticantes que desejem iniciar a prática ou rever e ampliar os seus conhecimentos. Tais cursos deveriam incluir formação científica
sobre a protecção da natureza e a utilização sustentável do espaço geográfico do PNPG.
As permissões poderiam, mesmo, ser concedidas na condição de, após a actividade, o praticante elaborar um pequeno relatório destinado a
compilar observações sobre, por exemplo, a fauna e a flora, bem como a assinalar indícios de actividades ilícitas. Deste modo, conseguir-se-ia
um precioso complemento da acção dos Vigilantes da Natureza.
No que respeita às condições para a pernoita constantes do nº 7 do Artigo 33º, sou de opinião de que se encontrou uma forma de aproximar as
regras a adoptar no PNPG das regras em vigor em muitas outras áreas protegidas no estrangeiro. Concretamente, a pernoita é permitida
mediante autorização e deve observar determinadas condições.
Concordo com a condição de que a pernoita só dever ser permitida a uma determinada distância (planimétrica ou altimétrica) da via de acesso
mais próxima.
Estou, igualmente, de acordo com a restrição do número de tendas em cada local, bem como com o período diário em que as mesmas podem
permanecer instaladas. No entanto, o conceito de "local" não se encontra claramente definido. Sou de opinião que se deveria estabelecer uma
distância mínima entre locais de instalação de tendas (250 m parece-me ser razoável). Por outro lado, o disposto no nº 7 do artigo 33º deveria
passar a incluir a ressalva de que, em caso de condições atmosféricas adversas, de doença ou de outra circunstância excepcional, os limites
indicados nas alíneas a, b e c deixam de ser obrigatórios.
Espero, deste modo, ter contribuído para o melhoramento do POPNPG, tendo em vista a protecção dos valores naturais a que se dirige, bem
como o reforço da ligação entre os cidadãos e as áreas protegidas portuguesas.

Resposta:

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 5 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
As observações foram consideradas pertinentes. Foram acrescentadas nova al. c) e uma al. e) ao n.º 7 do art.º 33.º de forma a contemplar o
sugerido, com a seguinte redacção: “Caso seja utilizado mais do que um local para instalação de tendas ou bivaques para pernoita, os
mesmos devem ter uma distância mínima entre si de 250 metros “ e “A autorização e o cumprimento das condições indicadas nas alíneas
anteriores não são exigíveis em caso de condições atmosféricas adversas, de doença ou de outra circunstância excepcional “.
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Tipo Participante: Particular

Nome: J. Arlindo

Comentários/Questões:
Ex.mo Sr. Protesto!
Do mais fundo do ser - grito!
Da mais pura liberdade - digo não! Do mais legítimo direito -reivindico!
Salvem este espaço de liberdade e encontro! Salvem esta memória, esta Natureza viva! Salvem o Parque Nacional Peneda-Gerêsl
Se eu fosse poeta, brandiria assim as palavras, acreditando que na sua verdade fenderiam algumas consciências, cristaIizadas por décadas
de prepotência.
Porém, não sou poeta. Sou um cidadão anónimo - mais um número para as estatísticas dos visitantes do Gerês. Também visitante de outros
países, de outras montanhas - mesma Natureza.
Sou, inevitavelmente, um montanheiro. Alguém que encontra nas montanhas o contraponto harmónico ao ruído desta global e urbana
civilização. A montanha é a Natureza no seu melhor. Ontem como hoje, leva-nos à origem. Por isso deve ser respeitada, amada, conservada
(e só muito pontualmente preservada - distinga-se). E se é necessário defendê-Ia da cega, habitual, e voraz apropriação "capitalista" que
esqueceu que "a terra não pertence ao homem, o homem é que pertence à terra", também os perniciosos fundamentalismos da preservação e
suas discriminações elitistas, por vezes escudadas em despropositadas leis, devem ser acautelados para garantir às pessoas o direito de
acesso a um património que é de todos ¬sem quaisquer fronteiras - e dele fruírem, com liberdade/responsabilidade.
Como puderão os nossos filhos sentir, verdadeiramente, a biosfera, defender espaços como o PN, sem próximidade, sem tocarem a sua
verdadeira dimensão - sem neles caminharem?
É, decididamente, esse espírito que, na Europa, desde as primeiras décadas do séc. XX, leva alguns homens lúcidos à criação dos Parques
Nacionais, à conservação de espaços naturais, de montanhas e afins, que, na sua aparente inutilidade (nas mentes índustrtaís) são,
globalmente, hoje, um legado ecológico insubstituível e, simultâneamente, pólos positivos de desenvolvimento das regiões onde estão
inseridos.
Permita-me referir o Relatório da Comissão de Ambiente Sobre A Natureza Selvagem na Europa, do início deste ano, em Estrasburgo:
" ... o desenvolvimento sustentável é a solução ideal. A natureza selvagem não pode ser trancada num cofre, como um colar ou um pacote de
acções da bolsa. Temos o direito de descobrir os seus valores. Temos de prateger a natureza, mas através da utilização humana. O território
da Europa é demasiado pequeno (dos 46% de áreas de ambiente natural da Terra ¬só tem 1%) para ter zonas inacessíveis aos seus
cidadãos. Descobrir a natureza e as condições por que passou a humanidade antes da civilização ensina a respeitá-Ia (natureza) e pode servir
para um turismo de grande qualidade. 1/ Gyula Hegyi
Ex.mo Sr.
Como não sou poeta, sei que a Vós, profissionais do PNPG e do ICN (em diálogo com os óbvios parceiros), cabe a nobre missão de conservar
este legado, de pôr em prática esses valores, num equilíbrio que se sabe difícil, frágil até - mas de que não podem abdicar - no convívio
indispensável, e que se pretende harmonioso, entre as pessoas e a natureza - numa relação que existe desde a alvorada humana.
Compete-Vos ajudar a criar as condições para o natural, enriquecedor e salutar encontro. Permita-me sugerir que o façam (como além
fronteiras noutros espaços tão especiais e sensíveis como os "nossos" Gerês e Peneda): privilegiando os serviços das Portas; com muita
informação; regras simples; sem taxas injustificadas; sem burocracia. Oficializem mais trilhos ancestrais (ajudarão a preservar ou evitar as
áreas que sejam verdadeiramente sensíveis) em zonas paisagística ou historicamente relevantes (ex.:carris). Não afastem os montanheiros
(capazes até de assumirem a limpeza dum Parque que não sujaraml): eles são as "joaninhas" do quintal biológico.
Como cidadão, em nome das pessoas anónimas que habitualmente visitam e dão vida humana ao Parque, expresso a preocupação com o
novo POPNPG e, sobretudo, repudio a Portaria 1245/2009 de 13 Outubro, norma enferma, solicítando a sua imediata suspensão e revogação
(se for necessária uma petição formal, por favor, digam-no claramente). Num país onde o salário de referência são 450 € I exigir 220 { por uma
simples caminhada nos trilhos seculares da área de ambiente natural (ainda mais alargada com o Pan Parks), e que no Parque Nacional penso
ser a maioria da sua extensão, revela bem a omissão ou o cinismo do legislador!
Sem o vender ou alienar, usem os meios, as Vossas qualidades, competências, parceiros, ou até a imaginação, para abrir, condignamente, o
Parque Nacional (serviço público) a quem o procura, sobretudo para actividades de impacto mínimo, no exercício de um direito que nenhuma
miragem neoliberalista pode suprimir.

Resposta:
Vem de encontro ao sentido do PO de abrir todo o PNPG à visitação.
O solicitado, no referente à Portaria que estabelece o montante de taxas a pagar por autorizações, não cai no âmbito do PO, já que tem
aplicação nacional e não específica para o território do PNPG, embora a solicitação tenha sido indirectamente atendida, estando actualmente
essa Portaria suspensa.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Conselho Directivo do Baldio de Pincães

Comentários/Questões:
Discussão Pública - PO PNPG Proposta de Apreciação - Conselho Directivo do Baldio de Pincães
Desde o início do processo de revisão do POPNPG, com a nossa participação atenta, serena e séria, estamos certos de termos colaborado
muito para o aperfeiçoamento deste instrumento regulamentador duma área natural, única, de uma importância económica imprescindível para
os residentes do PNPG. Naturalmente que o trabalho que apresentamos, em anexo, tem alguma insuficiência técnica e jurídica, consequência
do carácter técnico e jurídico que necessariamente a concepção de um trabalho deste género contém. As nossas sugestões traduzem, no
entanto, os nossos pontos de vista. Participamos activamente na revisão do POPNPG sobretudo para que o PNPG seja efectivamente um
parque a funcionar em pleno, lado a lado com a população local.
De Parque Nacional, nesta data, pouco mais tem além do nome e da bonita natureza que continua a resistir a todas as agressões de um
pastoreio intensivo e desonesto por parte de alguns residentes açambarcadores de subsídios e desrespeitadores de todos os regulamentos.
O Decreto Lei 18/71, de 08 de Maio dá inicio ao processo da criação do PNPG. Neste decreto podemos ler, passo a citar:
1 - II Base VIII
As pessoas residentes de um parque nacional usufruirão dos seguintes direitos:
a) De preferência, em igualdade de circunstãncia, na ocupação de cargos e de funções remuneratórias em todas as actividades exercidas no
parque;
b) De manterem os contratos de arrendamento de imóveis que devam ser adoptados a fins turísticos, se forem titulares dos correspondentes
direitos;
c) De receberem da comissão administrativa do parque uma renda justa pelas suas propriedades que tenham de ser ocupadas ou, em
consequência do estatuto do parque sofram quebra de rentabilidade e não devam ser expropriadas;
d) De receberem as percentagens que lhes vierem a ser atribuidas nas taxas de acesso ao parque, caça ou pesca ou à exploração das zonas
turisticas, caso não comparticipem na sociedade referida na base anterior”
Durante muitos anos, este Decreto - Lei, esteve em vigor e pelo menos um Director do PNPG o cumpriu. Houve emprego, abriram estradas,
facultaram acesso a cuidados de saúde e outros benefícios. Até tivemos um quadro superior próximo e em permanência com quem
dialogávamos.
Mais tarde, um Decreto - lei, não posso precisar o número, atribuía às autarquias do PNPG 25% das receitas geradas no PNPG. Nunca vimos
esse dinheiro ou obras realizadas com essa verba. Hoje, todas as receitas vão para o ICNB IP. Possivelmente vão e não voltam.
Os decretos - lei foram sucessivamente revogados e os benefícios e direitos são cada vez menores. Hoje quase podemos dizer que passamos
a financiadores do ICNB. IP. Permitam que lhes lembremos que os maiores proprietários referidos no Decreto ¬18/71 são a Assembleia de
Compartes do Baldio, conforme lei 68/93 de 04 de Setembro.
Com frequência recordam as verbas que recebemos das ITI. São temporárias, podem ou não ser atribuídas, a todos, sem excepção, apenas é
exigido que estejam em zonas protegidas. Poucos, como os baldios da freguesia de Cabril, dão 20 ou 40% , do pinhal vendido, ao ICNB. IP.,
como tem acontecido ao longo de muitos anos.
Sobre a nossa proposta apresentamos os seguintes comentários para melhor entenderem o que modificamos:
1.1 - Não atribuíram à freguesia de Cabril nenhuma área de intervenção específica.
2 - A Porta de Entrada prevista para Fafião não consta do PO PNPG. É um local de muita visitação, pela Barragem, pela Albufeira, pela
proximidade à Vila do Gerês e desde há muitos anos é aproveitado para lazer de muitas pessoas.
Não imaginam o prejuízo que dai resulta para a freguesia de Cabril e para o próprio PNPG. Para tomar uma decisão destas, deviam primeiro
avaliar o movimento de entradas e saídas nos dois locais e decidir em conformidade. Por outro lado, fica muito mais acessível a entrada por
Fafião para as pessoas que vêm dos grandes centros e muito apreciam a natureza. Assim, propomos uma Porta na Barragem de Salamonde,
Porta de Fafião, com uma localização excelente e que vai servir um número muito elevado de visitantes. A construção da Porta de Fafião, pode
ser negociada com a EDP, como contrapartida dos terrenos a ocupar no Baldio de Fafíão, inserida nas instalações do novo aproveitamento
Hidroeléctrico de Salamonde. O parque de merendas já existe, acesso para canoagem também, falta apenas um edifício.
3 -Ternos muito património situado no perímetro rural, zonas complementares. Há locais de muita beleza, aliados aos costumes e forma de
vida dos residentes e ao património recuperado, criada a carta de visitação, seria uma atracção turística de grande valor económico e
desenvolvimento. O impacte ambiental é mínimo. Em muitos locais isso aconteceu e a natureza não saiu prejudicada. Com isto as receitas
surgiriam para o PNPG e para os residentes. Não pode haver parque sem receitas, viver de subsídios não resulta.
4 - Na freguesia de Cabril temos quatro Fojos do Lobo. Fafião está recuperado. Os de Pincães, Vila e Xertelo não. Estes fojos têm um
enquadramento paisagístico com a Serra do Gerês extraordinário. Propomos a recuperação destes três fojos por se tratar de um investimento
baixo e absolutamente necessário.
5 - A interdição das mini - hídricas não se compreende. A EDP, na nossa freguesia, vai, brevemente, executar obras de enorme envergadura
para reforço de potência de Paradela do Rio e Salamonde. Pensamos que em Paradela do Rio já iniciaram. Não há aqui dualidade de
critérios? Como é possível o PNPG não exigir que a mesma companhia regularize o impacte ambiental causado pelas obras complementares
dos Rios Toco e Cabril? Não é justo proibir uns e autorizar outros.
No verão o caudal dos rios e dos ribeiros é reduzido. Uma forma de minimizar o impacte ambiental provocado por este facto é construir
represas em pedra, fica-se com a sensação de haver sempre muita água. Proibir não é solução, regulamentar sim.
6 - Defendemos o pastoreio segundo usos e costumes e regulamentado. Atravessamos uma fase muito grave a este respeito. Acontece que
os concelhos vizinhos, Terras de Bouro, Vieira do Minho e algumas povoações do concelho de Montalegre, com medidas drásticas,
conseguiram passar, com a colaboração de alguns residentes de Cabril, os equídeos para a serra da freguesia de Cabril. Sucede ainda que
criadores de gado bovino, menos honestos, para receberem subsídio elevado. Não cumprem os usos e costumes do pastoreio. Os animais
ficam todo o ano na serra, debilitados pela fome e frio, são presa fácil para os lobos e no perímetro rural passeiam durante a noite pelas
estradas.
Daí a nossa proposta ir no sentido da regulamentação do pastoreio, respeitando os usos e costumes e da fiscalização pelo PNPG das regras
estabelecidas.
7 - No que respeita ao acesso ao PNPG são tratadas de igual forma as actividades individuais e as instituições sem fins lucrativos
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(associações e federações) e as empresas com fins lucrativos. O impacte ambiental relativo ao número de praticantes por actividade e a
portaria 12451 2009 de 13 de Outubro por penalizar os praticantes sem fins lucrativos, deixam muitas dúvidas.
Eliminamos o artigo referente à pernoita por não ser compreensível a interdição da pernoita a 2,5 quilómetros de uma estrada, por ser
exagerado e não prático.
8 - Como os assuntos tratados no POPNPG, no que ao baldio diz respeito, são da competência da Assembleia de Compartes, de acordo com
a lei 68/93 de 04 de Setembro, substituímos" compartes" pelo órgão deliberativo dos baldios.
9 - Entendemos que o POPNPG não deve entrar em vigor imediatamente após a sua publicação em Diário da República. Tem que haver um
período para eventuais correcções, sessenta dias parece-nos o adequado.
10 - Por nos situarmos no PNPG, como houve e vai continuar a haver custos acrescidos na construção de habitações, por perda de receitas a
que julgamos ter díreito e não recebemos, propomos uma redução no IMI de 50%.
Em anexo, enviamos uma proposta do PO PNPG. Agradecemos a melhor atenção para a mesma.
É uma proposta resultante de uma discussão muito responsável que mantivemos com os representantes do PNPG, por isso, equilibrada, justa
e que vai ao encontro do interesse de todos, residentes, visitantes e PNPG.
Terminou esta fase de reuniões e de um diálogo profícuo. Congratulamo-nos por isso. Vamos continuar a defender esta proposta, como temos
feito, agora até onde a lei nos permitir.
Atentamente,
O Presidente do Conselho Directivo do Baldio de Pincães
Alterações (Regulamento):
Artigo 1-º
1 - O Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda - Gerês (revisão), adiante abreviadamente designado por PO PNPG, tem a
natureza de regulamento administrativo e com de devem conformar-se os planos municipais e interrnunicipais de ordenamento do território,
bem como os programas e projectos, de iniciativa das Assembleia de Compartes, entidades públ ica ou privada, a realizar na sua área de
intervenção.
Artigo 2.°
2 - Para a prossecução dos objectivos da criação do Parque Nacional da Peneda-Gerês e do presente PO PNPG, O ICNB deve colaborar com
as Assembleias de Compartes e autarquias locais e as demais entidades cuja competência, em razão da matéria, seja exercida na sua área
geográfica.
3I) Promover, regulamentar e fiscalizar a pecuária extensiva, na medida em que não constitua factor de degradação ecológica e da paisagem,
fomentando a utilização de raças autóctones. Criar mecanismos de identificação dos equinos, número de animais máximo por proprietário e
regulamento de pastagens, segundo os usos costumes, em colaboração com as Assembleias de Compartes e autarquias.
Obrigatoriedade dos animais pernoitarem nos estábulos quando pastoreiam no perímetro rural, principalmente junto das estradas, para evitar
acidentes.
O)- Promover e ordenar as diferentes actividades de visitação e fruição do PNPG, nomeadamente, o pedestrianismo, montanhismo, escalada,
a observação da natureza e outras actividades de baixo impacte ambiental, garantindo a conservação da natureza, do património existente.
Desta forma, desenvolver um turismo assente nestes princípios e gerador do desenvolvimento económico e cultural dos residentes no PNPG.
Artigo 4.°
t) - Pedra solta - pedra cuja obtenção não resulta da utilização de explosivos ou escavações, nem da utilização de máquinas para a sua
extracção;
Artigo 6.°
p) - A participação das populações locais em geral, das Assembleias de Compartes e da autarquia em particular, no planeamento, gestão e
conhecimento do património natural e cultural do território do PNPG;
q) - A limpeza das aldeias, recolhas de lixo de acordo com as quantidades depositadas. Limpeza dos cursos de água;
r) - O desmantelamento das instalações industriais desactivadas e a demolição das edificações embargadas.
S) - A vigilância, conservação e asseio dos parques de merenda;
t) - O saneamento básico em todas as aldeias;
u) - Redução do IMI dos residentes, de 1ª ou 2ª habitação, de 50 %.
Artigo 7.°
c)- O depósito ou lançamento de águas residuais industriais ou domésticas na água, no solo ou no subsolo, sem tratamento adequado ou de
forma susceptível de causar efeitos negativos no ambiente. É infracção grave o depósito de animais e ou I cadáveres;
d) - A instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos eólicos, excepto em sistema
de microgeração. São autorizadas as mini-hídricas integradas em regadios, açudes de moinhos, próximas do perímetro urbano, zonas comp
lernentares.
É permitido, nas zonas complementares, a colocação de painéis solares nas casas, para produção de energia.
H) - A destruição ou delapidação de bens culturais inventariados, a inventariar ou se conclua, pela sua natureza, sejam considerados como tal.
Artigo 8.°
f) - A abertura de novas vias de comunicação ou acesso, excluindo acessos de carácter agrícola e florestal, bem como o alargamento,
correcção de perfil e qualquer alteração das existentes, incluindo obras de manutenção e requalificação quando impliquem modificação da
plataforma, melhoramentos no âmbito do Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra lncêndios;
h) - A extracção de recursos geológicos tipo saibro, excepto para reparação de estradas florestais c caminhos de acesso a propriedades,
j) - A destruição ou o desmantelamento de construções que integrem o valor natural paisagístico do PNPG, nomeadamente espigueiros, eiras
em lajedo de granito, azenhas, lagares de azeite e de vinho, levadas de pedra, moinhos, açudes, árvores centenárias, fojos de lobo, cabanas e
currais.
I) - A realização de novos mercados, feiras ou festivais;
aa) - A realização de actividades ruidosas permanentes ou temporárias, excepto na realização das romarias, feiras ou festas tradicionais.
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Artigo 11.°
4 - As áreas demarcadas como de protecção total, quando não integrem o domínio público ou privado do Estado, serão objecto de
contratualidade com os proprietários ou, no caso de terrenos comuns, com as Assembleias de compartes. Serão sempre respeitados os usos
e costumes das populações locais, nomeadamente do pastoreio.
Artigo 12.°
3 - Nas zonas de protecção total em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na alínea f)
do nº. 1 pode ser interditada temporariamente pelo ICNB, IP, por períodos acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e,
no caso de terrenos comunitários, com as Assembleias de Compartes. Serão também acordados os termos que regulamentam a interdição
temporária. Procurar-se-á evitar a interdição entre 1 de Maio e 29 de Setembro, período de pastoreio.
Artigo 13.°
4 - Para a salvaguarda dos objectivos a que se refere o número anterior, podem ser celebrados acordos pontuais com as Assembleias de
Compartes, Autarquia local ou com proprietários de terrenos privados.
Artigo 14.°
3 -. Na estrada florestal de Leonte até à Portela do Homem e na estrada florestal de Bouça da Mó até ao cruzamento com a estrada anterior,
só é permitido o trânsito motorizado nas condições estabelecidas pela Portaria n.º 3112007, de 8 de Janeiro, e aos condicionamentos que
venham a ser publicitados por Edital de acesso à Mata da Albergaria
São também isentados de taxa, no acesso à Albergaria, os residentes da Freguesia de Cabril, por não terem alternativa para se deslocarem à
Galiza e Alto Minho, pela ligação de afinidade, comércio e usos e costumes de há séculos com estas regiões.
Artigo 16.°
2a) - As novas vias de comunicação ou acesso a construir.
B) - A construção de novas redes de infra estruturas imprescindíveis, nomeadamente para actividades de fiscalização e vigilância ou
equipamentos radioeléctricos, ficam sujeitos a avaliação de incidências ambientais que demonstre a inexistência de soluções alternativas e
proponha medidas que evitem, minimizem ou compensem os efeitos negativos identificados,
f) - A realização de novos projectos de arborização, bem como as acções de rearborização que altere a existente. Os planos de gestão são da
responsabilidade das Assembleias de Compartes ou da autarquia local, com conhecimento do ICNB, lP.
Artigo 18.°
a) - A construção de barragens, excepto os diques e pontos de água destinados à protecção contra incêndios, abastecimento público de água,
rega, abeberamento de gado, mini-hidricas e
praias fluviais,
h) - Os repovoamentos piscícolas são autorizados de acordo com a legislação em vigor e feitos pelas associações de pesca, com informação
prévia ao ICNB, IP.
Artigo 22.º
4 - A criação de novas áreas de intervenção específicas, como referido no número anterior, implicará uma revisão do POPNPG, por isso,
depende do acordo das entidades agora intervenientes, nomeadamente, Assembleias de Compartes, Autarquias e apreciação pública.
Artigo 24.º
2 - Sem prejuízo de outras áreas que venham a ser identificadas na vigência do POPNPG e objecto de programas operacionais de gestão,
encontram-se identificadas na planta de síntese deste Plano de Ordenamento e descritas no Anexo I do presente regulamento do qual faz
parte integrante, no tocante à respectiva designação, motivo, descrição condicionantes e acções prioritárias a serem implementadas, as
seguintes:
a) - Castelo Medieval de Castro Laboreiro;
b) - Necrópoles megalíticas de Castro Laboreiro. Lamas do Vez, Britelo e Mourela;
c) - Fojos do Lobo da Peneda, Soajo, Pincães, Alcantra (Vila) e Xertelo;
d) - Mosteiro de Santa Maria das Júnias.
Artigo 27.º
Sem prejuízo do disposto em legislação geral e específica aplicável ou no presente Regulamento, no que respeita aos diferentes níveis de
protecção delimitados na área do POPNPG, nomeadamente no artigo 26°, são direitos adquiridos dos residentes as seguintes actividades,
para os quais se define, nos artigos seguintes, um conjunto de práticas de acordo com os usos, costumes e actividades os objectivos de
conservação da natureza em presença da correcta gestão dos recursos naturais:
a) - Agricultura e pastorícia;
b) - Actividade cinegética;
c) - Floresta;
d) - Pesca;
e) - Edificações e infra-estruturas:
f) - Actividades desportivas, recreativas e culturais;
g) - Actividade apícola;
h) - Produtos silvestres e cogumelos;
i) - Investigação científica e monitorização;
j) -Pesquisa e exploração de recursos geológicos; I) - Turismo;
m) - Recursos hídricos; n) - Recursos solares.
Artigo 28.º
1 - A prática das actividades de agricultura e pastorícia na área de intervenção do POPNPG tem que ser realizada cm conformidade com O
Código de Boas Práticas Agrícolas, com O regime de protecção definido para cada zona pelo presente Regulamento, pelo cumprimento do
Regulamento de Uso, Fruição e Conservação do Baldio, aprovado pela Assembleia de Compartes e de acordo com a legislação em vigor.
Serão preservados os abrigos e garantida a renovação das pastagens por fogos controlados e a limpeza das matas.
2 - Todos os projectos de construção de instalações e infra-estruturas de apoio à actividade agricola e pastoril carecem de parecer da
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Assembleia de Compartes, autarquias e do ICNB, IP.
7 - Não é permitida a pastagem de animais, principalmente equídeos, que não estejam devidamente identificados, animal e proprietário.
8 - Quem praticar o pastoreio com animais que não lhe pertençam, perde o direito às ajudas de apoio previstas na lei e os ditos animais
reverterão a favor de uma instituição de beneficência e solidariedade social local.
Artigo 29.º.
1 - O exercício da caça na área do POPNPG, é um direito adquirido e pode ser exercido nas condições expressas na legislação aplicável,
assegurando-se a compatibilidade com o regime de protecção definido para cada zona, pelo presente Regulamento e respeitando o disposto
na lei e nos números seguintes:
3 - Só é permitido caçar nos locais classificados como zonas de protecção parcial de tipo I ou de tipo II. As concessões existentes podem
manter-se até ao final do periodo de concessão em vigor à data de publicação deste regulamento.
Não sendo coincidente, como acontece em alguns casos, o limite expresso nos mapas e as placas de sinalização colocadas no terreno,
prevalece a sinalização existente no terreno até esclarecimento da situação.
4 - Os planos de ordenamento e exploração cinegética (POEC), são negociados entre as Associações de Caça e Pesca e o ICNB, l.P.
5 - Na área de intervenção do POPNPG o exercício da caça restringe-se às espécies, períodos, dias e processos de caça, em conformidade
com a lei da caça.
6 - Os planos de gestào e planos de ordenamento e exploração cinegética, respeitarão o previsto na lei da caça, nomeadamente, quanto a
área por caçador e os períodos venatórios,
Artigo 30.º
1 - A prática da actividade florestal na área do PNPG deve ser realizada em conformidade com o Código de Boas Práticas Florestais, com o
Plano Regional de Ordenamento Florestal e com o regime de protecção definido para cada zona pelo presente Regulamento, pelo
Regulamento de Uso e Fruição e Conservação do Baldio aprovado pela Assembleia de Compartes e autarquias.
Artigo 31.º
1 - É permitido o exercício da pesca na área de intervenção do POPNPG, nas condições expressas na legislação aplicável, nomeadamente a
que à Albufeira de Salamonde diz respeito, assegurando-se a compatibilidade com o regime de protecção definido para cada zona pelo
presente Regulamento e respeitando o disposto na lei e nos números seguintes.
6 - O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Março a 31 de Julho. Nas águas ciprinideas todo o ano,
respeitando o período de defeso para cada espécie.
Artigo 33.º
3b) Na zona de protecção parcial de tipo I, os passeios pedestres e a cavalo para observação e interpretação da Natureza, dentro dos trilhos e
caminhos existentes, e a escalada e o canyoning.
C) Na zona de protecção parcial de tipo 11, os passeios pedestres para observação e interpretação da Natureza, dentro dos trilhos e caminhos
existentes, a escalada, o BTT, os passeios a cavalo, a orientação e outros desportos de natureza e actividades recreativas cujos impactes
sejam compatíveis com o grau de protecção desta área.
5 - Na área de ambiente rural, zonas complementares, é permitida, sem autorização do lCNB, IP., a realização de eventos desportivos ou
recreativos.
7 - Para efeitos de acesso e Portaria 1245/2009 de 13 Outubro são consideradas as actividades Individuais, das instituições sem fins lucrativos
e a das empresas com fins lucrativos.
A) - Pelo papel relevante que desempenham a ensinar a respeitar a natureza, pela cultura que transmitem sobretudo aos mais novos, as
instituições sem fins lucrativos ficam Isentas de todas as taxas de acesso e beneficiarão de um tratamento diferenciado na Carta de Desporto
da Natureza a elaborar pelo PNPG, representantes das associações e federações, Assembleias de Compartes e autarquia.
B) - A instalação de tendas ou bivaques para pernoita está limitada a 2 unidades no mesmo local, excepto na área rural, zonas
complementares, limitada a 4 unidades.
Artigo 34°
4f) - O corte de mato e de vegetação herbácea só pode ser feito depois de autorização dada pelo PNPG, autarquia local e Conselho Directivo.
5 - É permitida a transumância para acompanhamento do pasto.
Artigo 37°.
2 - É autorizada a extracção de recursos geológicos de tipo saibro, nos locais e nas quantidades necessárias, conforme usos e costumes,
quando lenha por finalidade a manutenção de caminhos existentes no território do PNPG.
Artigo 38°
Considerando os factores rendimento e desenvolvimento cultural que esta actividade desenvolve nas populações residentes no PNPG, sem
prejuízo do previsto no POPNPG, no mais estrito respeito pela natureza, será incentivado um turismo de visitação e desporto na área rural,
zonas complementares, conforme previsto no Decreto-Lei da criação do PNPG.
A) - Criação de praias fluviais.
B) - Incentivos para parques de campismo, recuperação de habitações e parques de merenda.
C) - Recuperação do património existente.
D) - Criar uma carta de visitação.
Artigo 39°
As mini-hidricas constituem uma fonte de receíta elevada para as populações. A aplicação destas verbas em infra-estruturas locais permitirá
outro tipo de vida aos residentes. Podem, como em outros tempos, as populações organizarem-se e produzirem a energia que consomem.
Por outro lado o regadio é fundamental para a produção de produtos agrícolas e alimento dos animais. Os caudais afluentes têm diminuído
muito.
1 - E permitido a produção de energia eléctrica resultante da construção de mini-hídricas, no meio rural, nas zonas complementares,
aproveitando os açudes dos moinhos, sistemas de regadio ou pequenas represas.
2- As mini-hídricas existentes e abandonadas, podem ser recuperadas e não necessitam de estudo de impacte ambiental.
3 - E autorizada a construção de pequenas represas para retenção de água destinada ao regadio, combate aos incêndios, consumo doméstico
e produção de energia.
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4 - São permitidas ainda a construção de praias fluviais no meio rural, nas zonas complementares, rentabilizando as infra-estruturas referidas
nos nºs 1, 2 e 3.
Artigo 40°.
E autorizada a montagem de painéis solares nas habitações.
Artigo 41º
A fiscalização do cumprimento do presente Regulamento cornpete ao ICNB, IP., em colaboração com as Assembleias de Compartes e
autarquias, sem prejuízo do exercício dos poderes de fiscalização e polícia gue, em razão da matéria, competirem a outras entidades públicas.
Artigo 42.º
1 - Constitui contra-ordenação ambiental a prática das actividades interditas previstas no presente Regulamento ou as que, sendo
condicionadas, não tenham obtido a necessária autorização ou o devido parecer vinculativo do ICNB, l.P.
Constituem também contra-ordenações as deliberações das Assembleias de Compartes constantes do Regulamento de Uso, Fruição e
Conservação do Baldio e as posturas das autarquias.
2 - Ao processamento das contra-ordenações, à aplicação das coimas e sanções acessórias e à adopção das medidas de reposição da
situação anterior à infracção, aplica - se o disposto no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade e da legislação em vigor
para as diferentes actividades e as previstas pelas Assembleias de Compartes e autarquias.
Artigo 44.º
2 - As autorizações e pareceres emitidos pelo ICNB, l.P são sempre vinculativos, quando•proferidos no respeito da lei e dos regulamentos. Da
decisão pode haver recurso para o ministério da tutela.
3 - Na falta de disposição especial aplicável, o prazo para emissão de autorizações e pareceres pelo ICNB, l.P. é de 15 dias úteis.
4 - O ICNB, l.P pode fazer depender a emissão do parecer de um estudo de incidências ambientais, caso em que o prazo referido, no número
anterior, fica suspenso desde a data da proposta desse procedimento. O requerente é informado nos termos previstos no n" 3 deste artigo e do
prazo previsto que não pode ultrapassar os 45 dias úteis.
5 - A ausência de autorização ou parecer no prazo previsto nos números anteriores equivale à emissão de autorização ou parecer favorável,
deferimento tácito.
6 - As autorizações e pareceres emitidos pelo ICNB, l.P. ao abrigo do presente Regulamento caducam dois anos após a data da sua emissão,
salvo se nesse prazo as entidades competentes tiverem procedido ao respectivo licenciamento,
7 - São nulos os actos praticados em violação do presente regulamento.
Artigo 45.º
É permitida a manutenção das utilizações validamente existentes à data da entrada em vigor do presente plano, não conformes com o mesmo,
até à concretização de acordos e ou aquisição dos terrenos a estabelecer entre o Estado ou o ICNB, l.P. e os titulares dos direitos afectados.
Artigo 46.º
O POPNPGG (revisão) entra em vigor após sessenta dias ao da sua publicação e deve ser revisto dentro de um prazo máximo de 10 anos
contados a partir da data da sua entrada em vigor.
Artigo 47.º
Quando se verificarem alterações às normas legais e regulamentares citadas no presente Regulamento, as remissões expressas que para elas
forem feitas consideram-se automaticamente transferidas para a nova legislação que resultar daquelas alterações.
ANEXO II
C
Área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda, Soajo, Pincães, Vila e Xertelo. 1 - Fojos do Lobo da Peneda, Soajo. Pincães,
Vila e Xertelo.
3 - Os Fojos do Lobo da Peneda, Soajo situam-se no concelho de Arcos de Valdevez, de Pincães, Vila e Xertelo, na freguesia de Cabril do
concelho de Montalegre e abrangem as estruturas dos fojos, propriamente ditas, e toda a área envolvente aos mesmos, desde o inicio das
paredes até ao poço.
4 - Constituem objectivos da área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda, Soajo. Pincães. Vila e Xertelo:
D
Área de intervenção específica do Mosteiro de Santa Maria das Júnias.
ANEXO III
G
Área de intervenção específica da Porta de Fafião
1 - Porta de Fafião
2 - A criação desta área de intervenção específica visa a conclusão e O complemento do programa de estruturas-âncora para a gestão e
dinamização da visitação no território do PNPG e concelho limítrofe nas suas componentes materiais (estruturas e infraestruturas), e imateriais
(instrumentos e serviços).
3 - A Porta de Fafião consubstancia uma área programada e equipada para a recepção, o recreio e o lazer dos visitantes do PNPG,
enquadrados por um sistema de informação e sensibilização ambiental que os prepara para a exploração do território envolvente e localiza-se
na Barragem de Salamonde no ínicio da área protegida, da freguesia de Cabril no concelho de Montalegre.
4 - Constituem objectivos da área de intervenção específica da Porta de Fafião:
a) - A elaboração dos projectos e a execução das obras necessárias à implantação, dos espaços exteriores, estruturas e equipamentos
programados;
b) - A implementação de um programa de gestão e dinamização da visitação;
c) - A recuperação e beneficiação de trilhos.
5 - Até à aprovação do programa operacional de gestão mencionado no número 4 do artigo 21.0 do Regulamento do POPNPG aplica-se a esta
área, no que respeita a actos e actividades, o regime previsto para as Zonas de protecçào complementares.
Presidente do Conselho Directivo do Baldio de Pincães
Paulino Martins Costa
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Resposta:
Não se concorda com a sugestão para o n.º 1 do art.º 1.º, por redundância, uma vez que os programas e projectos de iniciativa das
Assembleias de Compartes já estão incluídos nos programas e projectos de iniciativa pública ou privada.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 2 do art.º 2.º. A referência às autarquias locais merece destaque porque estas, nos termos da
Constituição da República Portuguesa, são as pessoas colectivas territoriais que integram a organização democrática do Estado e que visam a
prossecução dos interesses próprios das populações respectivas, dignidade que não têm as Assembleias de Compartes. As Assembleias de
Compartes estão já implicitamente referidas, enquanto outras “entidades cuja competência, em razão da matéria, seja exercida na sua área
geográfica”.
Não se concorda com a sugestão para a al. l) do n.º 4 do art.º 2.º, uma vez que o ICNB não tem qualquer competência na regulamentação e
fiscalização pecuária, papel que é atribuído por lei ao Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nem é objectivo
atribuído por lei a um POAP fazer essa regulamentação específica.
Não se concorda com a sugestão para a al. o) do n.º 4 do art.º 2.º porque o montanhismo é um conceito genérico, que engloba o
pedestrianismo e a observação da natureza mas também a escalada, e porque a escalada, não sendo uma actividade de baixo impacte
ambiental, não é actividade que se pretenda promover mas apenas regulamentar.
Concorda-se com a sugestão de alteração da redacção da al. t) do art.º 4.º, no respeitante ao carregamento. Ficou com a seguinte redacção:
“Pedra solta – pedra cuja obtenção não resulta da utilização de explosivos ou escavações nem da utilização de máquinas para a sua extracção
ou corte”. Considera-se que a utilização de máquinas no carregamento da pedra não tem interferência significativa no objectivo de preservação
da paisagem e da riqueza geológica do PNPG nem no de pôr cobro à proliferação de extracções ilegais. Mas possibilitar o corte no local de
extracção iria criar a possibilidade de extracção parcial de pedras enterradas ou de ficarem no terreno sobras de corte.
Não se concorda com a sugestão para a al. p) do art.º 6.º porque não há necessidade nem se pretende particularizar ou dar prioridade a
formas de participação das populações locais, nomeadamente através dos seus representantes eleitos ou através dos órgãos gestores das
propriedades comunitárias.
Não se concorda com as sugestões para as als q), s), t) e u) do art.º 6.º, uma vez que se referem a competências que não cabem, por lei, ao
ICNB ou ao PNPG, mas às autarquias locais.
Não se concorda com a sugestão para a al. r) do art.º 6.º, uma vez que se trata de matéria contra-ordenacional a que não cabe ao PO incidir.
Não se concorda com a sugestão para a al. c) do art.º 7.º porque o depósito de cadáveres de animais já está incluído na previsão da al. b) e
porque o PO não tem habilitação para fazer a classificação do tipo de infracção (a mesma está tipificada pelo DL 142/2008, de 24 de Julho).
Não se concorda com a sugestão para a al. d) do art.º 7.º, uma vez que a utilização de infraestruturas preexistentes, como sistemas de regadio
ou açudes de moinho, para a produção de energia eléctrica não está proibida – só é proibida a instalação de novas infra-estruturas para esse
efeito. No entanto, para tornar mais explícita essa possibilidade, altera-se esta al. d) do art.º 7.º para a seguinte redacção: “A instalação de
novas infra-estruturas de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos, excepto em sistema de microgeração ou, no
caso de recursos hídricos, em linhas de água já artificializadas e que sejam limite do PNPG”. Do mesmo modo, em área nenhuma é proibida a
instalação de equipamentos de produção de energia utilizando recursos solares.
Não se concorda com a sugestão para a al. h) do art.º 7.º porque iria introduzir uma incerteza quanto ao que é ou não é, em determinado
momento, considerado bem cultural, com consequências imprevisíveis de sancionamento, incompatíveis com a clareza e a certeza que devem
pautar as relações jurídicas, sobretudo numa área tão sensível como o direito contra-ordenacional.
Não se concorda com a sugestão para a al. f) do art.º 8.º, uma vez que o efeito pretendido por este preceito é, antes de mais, controlar a
abertura indiscriminada de acessos agrícolas e florestais.
Não se concorda com a sugestão para a al. h) do art.º 8.º, uma vez que o efeito pretendido por este preceito é controlar a extracção
indiscriminada de saibro (com as decorrentes feridas paisagísticas a obrigarem, por exemplo, à criação de uma área de intervenção específica
para as saibreiras e às consequentes medidas de requalificação), a qual tem por objectivo preponderante a sua utilização na reparação de
estradas e caminhos.
Agradece-se a sugestão para a al. j) do art.º 8.º, a qual foi integrada, passando a ter a seguinte redacção: “A destruição ou o desmantelamento
de construções que integrem o valor natural paisagístico do PNPG, nomeadamente espigueiros, eiras em lajedo de granito, azenhas, lagares
de azeite e de vinho, levadas de pedra, moinhos, açudes, árvores centenárias, fojos de lobo, cabanas ou currais”.
Foi aceite o sentido da sugestão para a al. l) do art.º 8.º, que passou a ter a seguinte redacção: “A realização de novos mercados, feiras,
festivais ou romarias”.
Foi aceite o sentido da sugestão para a al. aa) do art.º 8.º, embora a mesma já estive implícita na sistematização do articulado, porque ajuda a
clarificar o sentido do preceito. Ficou com a seguinte redacção: “A realização de actividades ruidosas permanentes ou temporárias, quando
não integradas em romaria, feira, mercado ou festival tradicional ou autorizado nos termos da al. l)”.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 4 do art.º 11.º, uma vez que os direitos derivados dos usos e costumes existem e são respeitados
independentemente do regime de propriedade, como o prova o facto de eles existirem sobre a Mata Nacional, que pertence ao domínio privado
do Estado. Ora este preceito refere-se exclusivamente ao regime de propriedade, sendo os direitos de uso tratados no artigo seguinte (art.º
12.º).
Foi parcialmente aceite a sugestão para o n.º 3 do art.º 12.º. Manteve-se a referência a compartes e não a Assembleia de Compartes, porque
os compartes é que são os proprietários dos terrenos comunitários, sendo a Assembleia apenas o órgão deliberativo para a gestão desses
terrenos, com os poderes e as competências definidos por lei específica. Não se incluiu a referência temporal porque se a preocupação deste
preceito é salvaguardar a possibilidade de, em casos extremos, ser temporariamente suspensa a prática do pastoreio, não faz sentido evitar a
suspensão na época em que o pastoreio se efectua. Ficou com a seguinte redacção: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais
devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB,
I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os
compartes”.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 4 do art.º 13.º, uma vez que um acordo pontual é apenas uma forma de contrato e não se vê qual
o interesse em limitar o tipo de contrato que as partes possam celebrar e que esse contrato é com proprietários de terrenos, isto é compartes e
privados. Uma Autarquia Local pode ser contraente enquanto proprietária de terrenos do seu domínio privado, mas nesse caso age enquanto
privado e não enquanto Pessoa Colectiva de Direito Público.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 3 do art.º 14.º, porque não é o PO, nem cabe ao PO, definir as condições estabelecidas por uma
Portaria existente. É essa Portaria que deve ser alterada, de forma a contemplar o sugerido.
Não se concorda com a sugestão para a al a) do n.º 2 do art.º 16.º porque a ZPP II integra a área de Ambiente Natural, na qual o objectivo é
dar primazia à protecção dos valores naturais, salvaguardando os direitos dos residentes e a ocupação humana já existente. Nesse sentido, a
regulamentação pretende aí impedir a abertura de novas vias de comunicação ou acesso e controlar as obras de requalificação ou alteração
das existentes.
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Não se concorda com a sugestão para a al b) do n.º 2 do art.º 16.º porque, tratando-se de área de Ambiente Natural, é primordial controlar aí
qualquer intervenção em redes, infra-estruturas ou equipamentos radioeléctricos existentes, de forma a que não ponha em causa o equilíbrio
ecológico que se pretende salvaguardar.
Não se concorda com a sugestão para a al f) do n.º 2 do art.º 16.º porque, por um lado, a responsabilidade pelos planos de gestão florestal
está definida por lei (DL 16/2009, de 14 de Janeiro), que a não restringe às Autarquias Locais nem às Assembleias de Compartes, e por outro,
porque em área de Ambiente Natural há a necessidade de compatibilizar os objectivos de rentabilização florestal com o de salvaguarda do
equilíbrio ecológico.
Não se concorda com a sugestão para a al. a) do n.º 1 do art.º 18.º porque a excepção para actividades agro-silvo-pastoris e para protecção
contra incêndios já está assegurada, não sendo possível essa excepção para mini-hídricas quando a construção destas está interdita para todo
o PNPG pela al. d) do art.º 7.º; também a criação de praias fluviais não é de atender como motivação para excepcionar a proibição de
construção de diques e pontos de água, dada a intenção de em ZPC I se limitar a intervenção humana, sobretudo em meios sensíveis como os
recursos hídricos, ao mínimo necessário para o desenvolvimento das actividades tradicionais dos residentes.
Não se concorda com a sugestão para a al. h) do n.º 2 do art.º 18.º porque a intenção deste preceito não é proibir os repovoamentos piscícolas
nem determinar quem os pode efectuar mas sim controlá-los, de forma a que os mesmos não ponham em causa o equilíbrio ecológico do meio
aquático, o que não é totalmente garantido pela legislação específica quando está em causa uma área como o PNPG onde a salvaguarda
desse equilíbrio é incumbência prioritária.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 4 do art.º 22.º. É verdade que a criação de uma nova área de intervenção específica pode alterar
momentaneamente algumas regras, mas de maneira nenhuma implica uma revisão do PO. Mesmo que haja alteração de regras, a mesma é
circunscrita no tempo e no espaço, e aplica-se em sobreposição ao PO, que se mantém inalterado. Por outro lado, a criação de uma Área de
Intervenção Específica é mera hipótese, cuja previsão é necessário fazer para poder ser criada caso aconteça alguma alteração superveniente
e inesperada que exija uma intervenção drástica de salvaguarda ou recuperação, e já obriga a que as autarquias locais e os compartes
territorialmente afectados sejam consultados. No entanto, considerando o melindre da questão e os receios de uma criação unilateral, passa a
exigir-se o acordo das Autarquias e dos compartes, ficando o n.º 4 do art.º 22.º com a seguinte redacção: “A criação de novas áreas de
intervenção específica, como referido no número anterior, depende do acordo das autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de
terrenos comunitários, dos compartes”.
Agradece-se a sugestão para a al. c) do n.º 2 do art.º 24.º no sentido de serem incluídos nas Áreas de Intervenção Específica para a
Valorização Cultural e Patrimonial os fojos do lobo de Pincães, de Alcantra e de Xertelo. No entanto, tendo já sido recuperados dois fojos no
concelho de Montalegre e na impossibilidade de se proceder à recuperação de todos os fojos existentes, optou-se por escolher exemplares
significativos das tipologias existentes em todo o território do PNPG e intervir apenas nesses.
Não se concorda com a sugestão para o corpo do art.º 27.º, uma vez que este artigo se refere a usos e actividades admissíveis no PNPG, os
quais extravasam de longe os chamados direitos adquiridos derivados dos usos e costumes dos residentes e cuja prática extravasa também as
regras desses usos e costumes.
Não se concorda com a sugestão para a al. f) do art.º 27.º porque as regras depois explanadas no art.º 33.º não se referem a actividades
culturais.
Não se concorda com a sugestão para novas al. l), m) e n) do art.º 27.º porque não há regras específicas para as actividades a que se
destinariam (turismo, recursos hídricos, recursos solares) que não estejam já contempladas noutras actividades (edificações e infra-estruturas)
enquanto resumo genérico dos condicionalismos que derivam das regras do PO. No caso das mini-hídricas a sua instalação está interditada e
no caso dos recursos solares, a instalação de painéis para utilização de energia solar não está nem proibida nem condicionada por qualquer
regra suplementar às regras técnicas inerentes ao bom funcionamento dos equipamentos.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 1 do art.º 28.º uma vez que os princípios genéricos aí explanados têm em vista todo o território do
PNPG, realidade espacial a que não se aplicam Regulamentos internos dos baldios, de aplicação circunscrita às propriedades que os
compõem. Também este n.º 1 não é o local próprio para inserir a referência à preservação de abrigos, renovação de pastagens e limpeza de
matas, a primeira porque é referente a edificações e em lugar algum é posta em causa a sua preservação, a segunda porque tem
condicionantes específicas consoante o regime de protecção aplicável à área onde se efectua e a terceira porque é referente à floresta.
Não se concorda com a sugestão para novos números 7 e 8 ao art.º 28.º porque a identificação dos animais em pastagem pode ser relevante
para o direito de utilização das propriedades baldias mas é secundário para os fins de regulamentação do PO, assim como não cabe ao PO
determinar perdas de apoios que são facultados por outras entidades e instituídos por outra legislação, que prevê já as condições que os
beneficiários têm de cumprir para terem direito a esses apoios.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 1 do art.º 29.º porque a caça não é direito adquirido em nenhuma parcela do território nacional,
incluindo o território do PNPG, conforme resulta, aliás, da legislação cinegética.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 3 do art.º 29.º porque o pretendido pelo PO é que em área de Ambiente Natural, que inclui a ZPP I
e a ZPP II, pela riqueza dos valores naturais em presença e a necessidade da sua preservação, não exista esforço de caça, e o objectivo deste
preceito é regular as situações existentes de concessão que passarão a ficar em área de Ambiente Natural, permitindo que até ao final da
concessão – a qual representa um direito adquirido até à data do seu término - se possa continuar a caçar. Também se não concorda com a
sugestão de dar prevalência à sinalização no terreno em detrimento do mapa cartografado e publicado como parte integrante do diploma que
outorga a concessão, porque isso põe em causa o primado da lei.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 4 do art.º 29.º porque o ICNB deve pronunciar-se não só em relação aos POEC mas também em
relação aos Planos Anuais de Exploração (PAE) e porque a formalização do acordo na negociação pretendida deve constar de um acto
administrativo, o qual é a autorização.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 5 e 6 do art.º 29.º porque se não houvesse especificidades a reger o exercício venatório no PNPG
relativamente ao disposto na lei geral, dada a particular sensibilidade desta área para o objectivo de preservação de outras espécies, então
estes dois preceitos nem tinham razão de existir.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 1 do art.º 30.º porque os Regulamentos internos dos baldios é que devem estar conformes ao
PROF e aos regimes de protecção do PO, que vinculam entidades públicas e privadas, pessoas singulares e colectivas, conforme resulta da
lei, enquanto os Regulamentos dos baldios apenas vinculam os compartes.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 1 do art.º 31.º porque a Albufeira de Salamonde, e a legislação específica que sobre ela incide,
estão já incluídos na referência a “legislação aplicável” e a menção à Albufeira de Salamonde implicava idêntica menção a todas as Albufeiras
existentes no PNPG.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º porque se não houvesse especificidades a reger o exercício da pesca no PNPG
relativamente ao disposto na lei geral, dada a particular sensibilidade desta área para o objectivo de preservação de outras espécies, então
este preceitos não tinha razão de existir.
Não se concorda com a sugestão para a al. b) do n.º 3 do art.º 33.º porque em ZPP I o canyoning tem impactes que não são compatíveis com
o grau de protecção desta área.
Não se concorda com a sugestão para a al. c) do n.º 3 do art.º 33.º, nem se percebe a mesma tendo em conta o proposto anteriormente para a
al. b) (prática de canyoning numa zona de protecção mais elevada), uma vez que se considera que em ZPP II os impactes do canyoning são
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compatíveis com o grau de protecção da área.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 5 do art.º 33.º porque, ainda que compatíveis com o seu grau de protecção, os eventos
desportivos ou recreativos em área de Ambiente Rural podem, em determinadas circunstâncias, ter impactes negativos, e o objectivo deste
preceito é precaver essa hipótese através do controlo prévio do ICNB, em consonância com o previsto na al. o) do art.º 8.º. No entanto, para
aperfeiçoar essa consonância, o n.º 5 do art.º 33.º passa a ter a seguinte redacção: “Na área de ambiente rural é ainda permitida, sujeito a
autorização do ICNB, I.P. quando não ocorram em equipamentos existentes, a realização de eventos desportivos ou recreativos”.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 7 e respectivas alíneas do art.º 33.º porque o PO não tem habilitação legal para definir taxas ou
fazer isenções às mesmas e porque a possibilidade de pernoita decorre da possibilidade de visitação a áreas actualmente interditadas,
distantes de infra-estruturas rodoviárias que permitam uma fácil deslocação para uma base de alojamento e na perspectiva de ser necessário
passar a noite na montanha em condições de emergência, em igualdade de circunstâncias independentemente do grau de protecção da área
onde aconteça, e não pode ser entendido como um convite ao campismo selvagem.
Não se concorda com a sugestão para uma al f) ao n.º 4 do art.º 34.º porque, cumpridas as condições especificadas e estando o apiário
autorizado, não há necessidade de pedir autorização ao ICNB cada vez que se pretenda fazer corte de mato; quanto à autorização do
Conselho Directivo, isso só poderá acontecer dentro de terrenos comunitários e é matéria a regulamentar no âmbito dos Regulamentos
específicos de cada baldio.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 5 do art.º 34.º, uma vez que o que se pretende é impedir a transumância devido aos impactes que
a mesma provoca, nomeadamente pela criação de acessos.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 2 do art.º 37.º porque existe legislação específica, aplicável em todo o território nacional, que
obriga ao licenciamento de qualquer exploração de recursos geológicos, nomeadamente saibro.
Não se concorda com a sugestão para um novo art.º 38.º, e respectivas alíneas, porque as medidas aí propostas ou têm cabimento no Plano
de Execução ou estão regulamentados noutras actividades, como as referentes a edificações e infra-estruturas, ou são obrigações decorrentes
da legislação em vigor.
Não se concorda com a sugestão para um novo art.º 39.º, e respectivos números, porque o aí proposto não é compatível com outras
disposições do Regulamento, nomeadamente a construção de mini-hídricas para produção de energia eléctrica, ou está já regulamentado em
relação a outras actividades, nomeadamente agricultura.
Não se concorda com a sugestão para um novo art.º 40.º porque não há necessidade de referir uma actividade que não é objecto de qualquer
restrição ou condicionamento em todo o PO.
Não se concorda com a sugestão para o art.º 38.º (numerado como 41.º) porque uma Assembleia de Compartes não é uma entidade pública
nem tem quaisquer poderes legais de fiscalização de Regulamentos administrativos.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 1 e 2 do art.º 39.º (numerado como 42.º) porque o PO não tem habilitação legal para criar contraordenações (este preceito é uma transposição do diploma legal – DL 142/2008, de 24 de Julho – que cria estas contra-ordenações) e porque
as contra-ordenações são ilícitos de ordenação social constantes em diploma legal previamente aprovado e publicado nos termos definidos
pela Constituição, o que não acontece com um Regulamento de baldio, que é mera ordenação interna de uso e fruição de propriedade comum.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 2 do art.º 41.º (numerado como 44.º) porque a ilegalidade de um acto da Administração, e a forma
de o contestar ou dele recorrer, é matéria de legislação específica.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 3 do art.º 41.º (numerado como 44.º) porque o prazo de 45 dias para a emissão de autorizações e
pareceres é o prazo imposto por lei (n.º 3 do art.º 51.º do DL 142/2008, de 24 de Julho).
Não se concorda com a sugestão para o n.º 4 do art.º 41.º (numerado como 44.º) porque a suspensão do prazo em caso de necessidade de
avaliação de incidências ambientais, bem como o prazo para a conclusão do mesmo, está legalmente regulamentado (DL 140/99, de 24 de
Abril, na redacção do DL 49/2005, de 24 de Fevereiro). Por outro lado, a actual redacção do preceito torna explícitas as situações em que esse
procedimento é admissível, o que não acontece com a redacção sugerida.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 5 do art.º 41.º (numerado como 44.º) porque um deferimento tácito só tem consequências para
actos que dependam de autorização ou parecer, mas não permitem a execução de actos que estejam interditos por lei, cuja execução continua
ilegal e susceptível de procedimento sancionatório ainda que tenham sido objecto de pedido de parecer ou de autorização não respondido, e é
conveniente que isso fique explícito.
Não se concorda com a sugestão para o art.º 43.º (numerado como 46.º) porque qualquer vacatio legis, dada a aplicação do actual PO estar
suspensa enquanto o novo não entrar em vigor, só irá prolongar o período de impossibilidade de autorizações e pareceres e porque 60 dias é
um período demasiado longo para um diploma cuja aplicação não implica quaisquer adaptações produtivas ou técnicas.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 15 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

8

Tipo Participante: Particular

Nome: José Pires Gonçalves Martins

Comentários/Questões:
Na qualidade de herdeiro do monte de Vilarinho, em regime de propriedade comum, e de beneficiário do uso e fruto da parte do monte de
Vilarinho que foi usurpada pelo estado em 1888 e que se situa na Costa de Palheiros e no alto Vale do Homem, venho dizer que não prescindo
dos meus direitos adquiridos e consagrados em lei, nomeadamente da sujeição ao regime florestal da mata referida, e ancestralmente
praticados desde tempos imemoriais nomeadamente:
O direito ao uso da propriedade e dos seus frutos no que respeita à colheita de ramos para foguear e fazer carvão, à apanha de frutos e
cogumelos silvestres, ao direito a apascentar os gados nos referidos montes e prados quer se situem na Costa de Palheiros quer nos prados
Caveiras, de Madorno, da Messe, Curral do Rio Homem e S. Miguel e ao uso das cabanas de pastores situadas nos referidos montes e currais
e da sua conservação.
Mais informo que não prescindo da utilização dos apiários situados na Costa de Palheiros e que foram, desde tempos imemoriais, dos meus
ancestrais, nomeadamente de António Martins e de Manuel Joaquim Gonçalves Martins, e que são conhecidos por "Colmeais do Martins".
A terminar, exijo ainda a manutenção do direito de trânsito motorizado pela estrada da Bouça da Mó e Portela do Homem para Espanha e
Gerês e para as propriedades em Palheiros e uso-fruto na mata nacional através dos estradões florestais e caminhos carrais ou trilhos de pé
posto que sempre utilizamos e sem qualquer restrição ou autorização prévia. Dos direitos ancestrais não prescindo.

Resposta:
Os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha, à apanha de frutos e cogumelos silvestres, ao pastoreio, ao uso das cabanas de
pastores existentes, à utilização dos apiários instalados e ao trânsito pelas estradas florestais ou trilhos de pé posto, estão assegurados pelo
PO. No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a
seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com
a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos
restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais
de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da
pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma
nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de
lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria de Fátima Barroso Martins

Comentários/Questões:
Na qualidade de herdeira do monte de Vilarinho, em regime de propriedade comum, e de beneficiária do uso e fruto da parte do monte de
Vilarinho que foi usurpada pelo estado e que se situa na Costa de Palheiros e no alto Vale do Homem, venho dizer que não prescindo dos
meus direitos adquiridos e consagrados em lei, nomeadamente da sujeição ao regime florestal da mata referida, e ancestral mente praticados
desde tempos imemoriais nomeadamente:
O direito ao uso da propriedade e dos seus frutos no que respeita à colheita de ramos para foguear e fazer carvão, à apanha de frutos e
cogumelos silvestres, ao direito a apascentar os gados nos referidos montes e prados quer se situem na Costa de Palheiros quer nos prados
Caveiros quer da Messe e ao uso das cabanas de pastores situadas nos referidos montes e da sua conservação.
Mais informo que não prescindo da utilização dos apiários situados na Costa de Palheiros e que foram, desde tempos imemoriais dos meus
ancestrais, nomeadamente de António Martins e de António Martins Júnior, e que são conhecidos por "Colmeais do Canedas e da Ponte
Nova".
A terminar, exijo ainda a manutenção do direito de trânsito motorizado pela estrada da Bouça da Mó e Portela do Homem para Espanha e
Gerês e para as propriedades em Palheiros e usofruto na mata nacional através dos estradões florestais e caminhos carrais ou trilhos de pé
posto que sempre utilizamos e sem qualquer restrição ou autorização prévia. Dos direitos ancestrais não prescindo,

Resposta:
Os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha, à apanha de frutos e cogumelos silvestres, ao pastoreio, ao uso das cabanas de
pastores existentes, à utilização dos apiários instalados e ao trânsito pelas estradas florestais ou trilhos de pé posto, estão assegurados pelo
PO. No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a
seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com
a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos
restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais
de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da
pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma
nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de
lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
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POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

10

Tipo Participante: Particular

Nome: António Pires Pereira

Comentários/Questões:
A Junta de Freguesia defende que às populações do concelho de Vieira do Minho sejam salvaguardados os direitos ancestrais de utilização
dos espaços do PNPG.
Considera-se que as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública estão em desconformidade com as regalias
concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as propriedades e baldios da população, bem como lesam direitos de propriedade e
de circulação, entre outros. Aos utilizadores dos concelhos Iimitrofes da Serra do Gerês devem continuar a ser garantidas as seguintes
regalias, de acordo com os usos e costumes;
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo;
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;
- Usufruto dos olivais;
- Autorização para utilização e manutenção das cabanas associadas ás áreas de pastagem tradicionais, desde que solicitadas;
- Isenção de todo o tipo de taxas referentes à utilização/fruição de usos tradicionais;
- Reconhecer os habitantes da Ribeira das freguesias de Louredo, Ventosa e Cova e aos Lugares do Vale, Vila e Frades da freguesia de
Ruivães como "residentes", de acordo com a terminologia adoptada no Plano de Ordenamento do PNPG.
- A documentação referente a esta problemática deverá ser entregue às Juntas de Freguesia da Ventosa, Cova, Louredo e Ruivães e ainda ao
Município de Vieira do Minho.
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas;

Resposta:
É reconhecido e garantido aos habitantes do município limítrofe de Vieira do Minho a continuação da prática do seu direito ao pastoreio, nas
mesmas condições em que a prática desse direito é garantido às populações residentes – na ZPT, único local onde esse direito está
restringido em termos de titularidade, o mesmo é garantido às populações locais (conceito mais amplo do que o de residente, exactamente
para incluir as populações que, não sendo residentes no território do PNPG, têm relações de proximidade com o mesmo), conforme o
articulado do Regulamento (art.º 12.º, n.º 1, al. f) e art.º 28.º, n.º 3).
De acordo com a definição de “residente” constante da al x) do art.º 4.º, os habitantes das freguesias referidas são considerados residentes no
PNPG caso sejam compartes de terrenos baldios situados no território do PNPG. Mas para reforçar este entendimento, a definição de
residente constante da al. x) do art.º 4.º passou a ter a seguinte redacção: “indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês“. Caso não estejam nessa situação nem
tenham aí naturalidade, habitação, outro tipo de propriedade ou residência profissional, não há motivo algum para os considerar residentes.
Enquanto residentes, os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha e fabrico de carvão, à apanha de produtos silvestres, à roça de
mato, ao pastoreio, ao uso dos currais existentes, ao usufruto dos olivais e à circulação, estão assegurados pelo PO. No entanto, para tornar
mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação
de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o
trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram
também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
O PO não estabelece qualquer tipo de taxas, pelo que também não pode estabelecer isenções às mesmas.
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POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

11

Tipo Participante: Particular

Nome: António Bernardino Pinto de Campos (Juíz da Vezeira)

Comentários/Questões:
A Junta de Freguesia defende que às populações do concelho de Vieira do Minho sejam salvaguardados os direitos ancestrais de utilização
dos espaços do PNPG.
Considera-se que as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública estão em desconformidade com as regalias
concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as propriedades e baldios da população, bem como lesam direitos de propriedade e
de circulação, entre outros. Aos utilizadores dos concelhos Iimitrofes da Serra do Gerês devem continuar a ser garantidas as seguintes
regalias, de acordo com os usos e costumes;
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo;
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;
- Usufruto dos olivais;
- Autorização para utilização e manutenção das cabanas associadas ás áreas de pastagem tradicionais, desde que solicitadas;
- Isenção de todo o tipo de taxas referentes à utilização/fruição de usos tradicionais;
- Reconhecer os habitantes da Ribeira das freguesias de Louredo, Ventosa e Cova e aos Lugares do Vale, Vila e Frades da freguesia de
Ruivães como "residentes", de acordo com a terminologia adoptada no Plano de Ordenamento do PNPG.
- A documentação referente a esta problemática deverá ser entregue às Juntas de Freguesia da Ventosa, Cova, Louredo e Ruivães e ainda ao
Município de Vieira do Minho.
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas;

Resposta:
É reconhecido e garantido aos habitantes do município limítrofe de Vieira do Minho a continuação da prática do seu direito ao pastoreio, nas
mesmas condições em que a prática desse direito é garantido às populações residentes – na ZPT, único local onde esse direito está
restringido em termos de titularidade, o mesmo é garantido às populações locais (conceito mais amplo do que o de residente, exactamente
para incluir as populações que, não sendo residentes no território do PNPG, têm relações de proximidade com o mesmo), conforme o
articulado do Regulamento (art.º 12.º, n.º 1, al. f) e art.º 28.º, n.º 3).
De acordo com a definição de “residente” constante da al x) do art.º 4.º, os habitantes das freguesias referidas são considerados residentes no
PNPG caso sejam compartes de terrenos baldios situados no território do PNPG. Mas para reforçar este entendimento, a definição de
residente constante da al. x) do art.º 4.º passou a ter a seguinte redacção: “indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês“. Caso não estejam nessa situação nem
tenham aí naturalidade, habitação, outro tipo de propriedade ou residência profissional, não há motivo algum para os considerar residentes.
Enquanto residentes, os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha e fabrico de carvão, à apanha de produtos silvestres, à roça de
mato, ao pastoreio, ao uso dos currais existentes, ao usufruto dos olivais e à circulação, estão assegurados pelo PO. No entanto, para tornar
mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação
de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o
trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram
também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
O PO não estabelece qualquer tipo de taxas, pelo que também não pode estabelecer isenções às mesmas.
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POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

12

Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Cova

Comentários/Questões:
A Junta de Freguesia defende que às populações do concelho de Vieira do Minho sejam salvaguardados os direitos ancestrais de utilização
dos espaços do PNPG.
Considera-se que as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública estão em desconformidade com as regalias
concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as propriedades e baldios da população, bem como lesam direitos de propriedade e
de circulação, entre outros. Aos utilizadores dos concelhos Iimitrofes da Serra do Gerês devem continuar a ser garantidas as seguintes
regalias, de acordo com os usos e costumes;
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo;
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;
- Usufruto dos olivais;
- Autorização para utilização e manutenção das cabanas associadas ás áreas de pastagem tradicionais, desde que solicitadas;
- Isenção de todo o tipo de taxas referentes à utilização/fruição de usos tradicionais;
- Reconhecer os habitantes da Ribeira das freguesias de Louredo, Ventosa e Cova e aos Lugares do Vale, Vila e Frades da freguesia de
Ruivães como "residentes", de acordo com a terminologia adoptada no Plano de Ordenamento do PNPG.
- A documentação referente a esta problemática deverá ser entregue às Juntas de Freguesia da Ventosa, Cova, Louredo e Ruivães e ainda ao
Município de Vieira do Minho.
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas;

Resposta:
É reconhecido e garantido aos habitantes do município limítrofe de Vieira do Minho a continuação da prática do seu direito ao pastoreio, nas
mesmas condições em que a prática desse direito é garantido às populações residentes – na ZPT, único local onde esse direito está
restringido em termos de titularidade, o mesmo é garantido às populações locais (conceito mais amplo do que o de residente, exactamente
para incluir as populações que, não sendo residentes no território do PNPG, têm relações de proximidade com o mesmo), conforme o
articulado do Regulamento (art.º 12.º, n.º 1, al. f) e art.º 28.º, n.º 3).
De acordo com a definição de “residente” constante da al x) do art.º 4.º, os habitantes das freguesias referidas são considerados residentes no
PNPG caso sejam compartes de terrenos baldios situados no território do PNPG. Mas para reforçar este entendimento, a definição de
residente constante da al. x) do art.º 4.º passou a ter a seguinte redacção: “indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês“. Caso não estejam nessa situação nem
tenham aí naturalidade, habitação, outro tipo de propriedade ou residência profissional, não há motivo algum para os considerar residentes.
Enquanto residentes, os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha e fabrico de carvão, à apanha de produtos silvestres, à roça de
mato, ao pastoreio, ao uso dos currais existentes, ao usufruto dos olivais e à circulação, estão assegurados pelo PO. No entanto, para tornar
mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação
de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o
trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram
também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
O PO não estabelece qualquer tipo de taxas, pelo que também não pode estabelecer isenções às mesmas.
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POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

13

Tipo Participante: Particular

Nome: Vítor Manuel Barroso Martins

Comentários/Questões:
No n°3 do art." 2.°, alinea e), do Regulamento do POPNPG refere-se como objectivo "Ordenar e promover um regime de visitação sustentável
com vista à sensibilização e mobilização da sociedade para a conservação do património natural e cultural presente. "
No n°4 do mesmo artigo, nas alíneas n) e o), refere-se expressamente "Promover a educação ambiental, a divulgação e o conhecimento dos
valores naturais e culturais, contribuindo assim para o reconhecimento do valor do PNPG e sensibilizando para a necessidade da sua
protecção" e "Promover e ordenar as diferentes actividades de visitação e fruição do PNPG, nomeadamente o pedestrianisrno, a observação
da natureza e outras actividades de baixo impacte ambiental".
Ora como promover a educação ambiental, a divulgação e o conhecimento dos valores naturais aos alunos das escolas deste país se as
restrições expressas nos art. 12.°alínea e) e art. 14.°alínea f) conjugada com o nº. 2 do mesmo artigo implicam a aplicação dos n.os 2,3 e 4
do art.º 41.°sabendo que as turmas possuem entre 24 e 28 alunos e que os recursos quer temporais quer financeiros das escolas não se
enquadram com os constrangimentos do licenciamento prévio a pagar ao ICNB e sem garantias de deferimento do serviço pretendido.
Esta função deveria ser uma das incumbências do ICNB a desenvolver activa e sistematicamente, e não apenas com carácter episódico.

Resposta:
O PO não estabelece qualquer pagamento por licenciamento prévio ou por qualquer outro acto nem sujeita a visitação a licenciamento. A
visitação está apenas sujeita a autorização, quando tenha por destino determinadas áreas que, pelo seu nível de protecção, exigem um
controlo de carga humana. Por outro lado, o PNPG tem um serviço específico de visitação vocacionado para as escolas, no âmbito da
educação ambiental, cuja utilização engloba já todas as autorizações que sejam necessárias.
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POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

14

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel da Ascensão Mixão Imperadeiro

Comentários/Questões:
Venho por este meio contestar a minha discordância não somente contra o Plano de Ordenamento que se encontra em discussão publica mas
contra toda a estrutura do Parque Nacional em especial na Serra Amarela.
A Serra Amarela não é Peneda muito menos Geres são montes Baldios que devem ser geridos pelos compartes segundo a lei 39/76 e 40/76
que diz que os Baldios sejam entregues e geridos pelos compartes e agora pela lei 68/93. Diz o artigo 9 da lei 39/76 que podem os Baldios ser
geridos por outras entidades, mas são sempre logradouros comuns dos compartes para tudo, menos para serem transformados numa Savana
Selvagem.
Sempre souberam os nossos antepassados dar comprimento em defesa tanto da vida selvagem como de tudo o resto em geral. Assim o
primeiro director do Parque já falecido Sr. Moreira da Silva, palavras de um familiar seu quando do seu falecimento, dizendo que deveriam às
pessoas responsáveis pela defesa da natureza tirar o chapéu às pessoas que vivem dentro do Parque Nacional porque sempre souberam
proteger a natureza contra tudo e todos.
São sem dúvida os maiores danificadores da natureza os Governos e as Câmaras Municipais do nosso património, temos muitos exemplos na
minha freguesia, Freguesia de Lindoso, com a barragem que alterou todo o sistema ecológico. Temos ainda o caso das ditas "Portas do
Parque", que foram construídas em frente à Igreja, daqui toda a minha discordância.
Refiro que a Constituição da Republica diz que todos tem direito a um bom ambiente e o dever de o defender, o Parque Nacional até hoje na
Serra Amarela nada defendeu, a não ser o lobo mas não pagando os animais que ele mata.
Defendam as pessoas que elas sabem seguir os passos dos seus antepassados defendendo o que é delas. Alias o Ministério do Ambiente,
que eu saiba, não é proprietário nem é arrendatário dos baldios da Freguesia de Lindoso.
Assim toda a minha discordância contra o Parque Nacional na Serra Amarela.
Manuel Da Ascensão Mixão lmperadeiro

Resposta:
Esta participação não tem relação com o PO em discussão pública.
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POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

15

Tipo Participante: Particular

Nome: Raul Cerveira Pinto Sousa Lima

Comentários/Questões:
CONTROLO E REDUÇÃO DA POLUIÇÃO LUMINOSA NO PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS
O céu nocturno é parte integrante da Natureza e parte integrante do património cultural e ambiental da humanidade (1,2).
Considerando,
Que o PNPG é uma área protegida, de densidade demográfica reduzida;
Que se encontra afastado de grandes aglomerados urbanos, em geral fortes emissores de poluição luminosa;
Que é uma região montanhosa com vários locais a altitudes médias importantes (no contexto nacional), onde a menor massa de ar acima do
observador permite em geral melhores observações do que as efectuadas a cotas baixas;
Que o céu nocturno foi desde sempre objecto de contemplação e gerador de conhecimento científico, envolvendo assim aspectos didáticos de
relevo;
Que um céu nocturno escuro é, por possuir aquelas características, potenciador de criação de uma cultura científica, em particular nos jovens,
actualmente mais alheados do espaço natural que os rodeia pela maior diversidade de atracções - em particular, à noite - e pela cada vez mais
remota possibilidade de observarem um céu escuro;
Que o PNPG é um dos últimos redutos para os astrónomos amadores do noroeste de Portugal, por ser o único local realmente escuro desta
região, aonde acorrem quando pretendem efectuar observações de maior qualidade de astros ou fenómenos astronómicos (ou atmosféricos)
invisíveis a não ser de locais escuros;
Que o facto de o Parque Nacional da Peneda-Gerês possuir ainda um céu nocturno escuro é caracteristica por todos os que o conhecem
destacada e inclusive pólo de atracção turística;
Que com uma iluminação bem planeada se podem reduzir custos sem, com isso, diminuir a qualidade dessa iluminação;
Que uma deficiente iluminação nocturna é, na maior parte dos casos, prejudicial à biodiversidade, o que é contrário aos pressupostos de um
Parque Nacional;
Que estudos recentes têm demonstrado que a preservação do ciclo dia/noite é fundamental para a saúde humana (Haus, Smolnsky, 2006) e
animal (Rich, Longcore, 2006);
Que com uma iluminação bem planeada, que limite o encandeamento, se aumenta a segurança rodoviária;
considera-se que deveria existir no Parque Nacional da Peneda-Gerês um particular cuidado e interesse na manutenção da qualidade do céu
nocturno e, quando possível, melhoria da sua qualidade. De facto, todas as características acima enunciadas conferem ao PNPG uma
particular relevância no que à preservação do céu nocturno diz respeito.
Assim, com esse intuito, sugere-se a inclusão, nesta revisão do Plano de Ordenamento do PNPG agora em discussão pública, das seguintes
medidas:
1) Na colocação de novos focos de iluminação, públicos ou privados, deverão cumprir-se os requisitos internacionalmente aceites para o tipo de
luminária (resguardos) «arníqas» do céu nocturno, nomeadamente luminárias que impeçam que a luz escape para cima - onde não é
necessária - e se limite a iluminar estritamente o que se pretende (rua, solo, edificio); a iluminação deverá ser sempre dirigida para baixo e, de
preferência, com resguardos laterais para evitar o encandeamento e a dispersão da luz a grande distância do local de produção dessa luz.
Actualmente, muitos fabricantes fornecem modelos que cumprem bem estas funções:
2) Planeamento rigoroso do número de candeeiros de iluminação públicos realmente necessários para evitar iluminação excessiva tendo em
conta factores como a altura desses candeeiros e o espaçamento entre eles;
3) Redução do número de candeeiros de iluminação pública em zonas a identificar ou, quando não sejam estritamente necessários, remoção
dos candeeiros;
4) Nos novos focos de iluminação pública, sempre que necessários e cumprindo os requisitos expostos em 1) e 2), dar preferência a lâmpadas
de sódio de baixa pressão;
5) Substituição progressiva, em prazo razoável (5 a 10 anos), das luminárias actualmente existentes que não cumpram os referidos requisitos,
por modelos mais «amigos» do céu nocturno;
6) Substituição progressiva das lâmpadas existentes por lâmpadas de sódio de baixa pressão, sempre que passivei;
7) Obrigatoriedade de cumprimento das medidas acima enunciadas, em novos arruamentos ou edificações, sempre que necessária a
iluminação exterior.
Um Parque Natural, mais ainda um Parque Nacional, deve cumprir uma série de funções ambientais, entre as quais a prática de bons
exemplos de preservação da Natureza. Um céu escuro nocturno, desde sempre parte integrante dessa natureza, é algo que vai cada vez mais
rareando, fruto de um desenvolvimento nem sempre harmonioso, e ao Parque Nacional cabe um papel importante nesta área, por todos os
motivos acima expostos.
(1) "The sky, ou r common and universal heritage, is an i nteg ral part of the environment perceived by humanity. Humankind has always
observed the sky either to interpret it ar to understand the physical laws that govern the universe. This interest in astronomy has had profound
implications for science, philosophy, religion, culture and our general conception of the universe".
Proclamation of 2009 as lnternational Year of Astronomy. UNESCO. Paris 2005
(2) "Persons belonging to future generations have the right to an uncontaminated and undamaged Earth, including pure skies; they are entitled
to its enjoyment as the ground of human history of culture and social bonds that make each generation and individual a member of one human
family."
Universal Declaration of Human Rights for Future Generations. La Laguna, 1994.
Bibliografia e referências:
Albers, S., Duriscoe, D. 2001. Modeling Light Pollution from Population Data and Implications for National Park Service Lands, The George
Wright Forum Vo1.18, NA, 56-68.
Deda, P., Elbertzhagen, I. & Klussmann, M. 2007. Starlight: A Common Heritage. Proceedings Starlight Conference 2007 (eds Marin, C. &
Jafari, J.) 177-183. Disponivel em URL: www.starlight2007.net/proceedings.htm
Haus, E., Smolensky, M. 2006. Biological clocks and shift work: circadian dysregulation and potentíallong-term effects, Cancer Causes
Contro/17:489-500
DOI 10.1007/s10552-005-9015-4
Rich, C. & Longcore, 1. (eds). 2006. Ecological Consequences of Artificial Night Lighting. Island Press.
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Resolução: 516 (A-09) da AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION HOUSE OF DELEGATES (Advocating and Support for Light Pollution Control
Efforts and Glare Reduction for Both Public Safety and Energy Savings)

Resposta:
Tomou-se boa nota da sugestão mas considera-se que a iluminação, como implicitamente é reconhecido quando refere “o facto de o Parque
Nacional da Peneda-Gerês possuir ainda um céu nocturno escuro”, não é um problema premente na gestão do PNPG. Apesar disso, e tendo
em conta que uma indicação de critérios a adoptar sobre esta matéria pode ter resultados positivos no sentido de precaver o problema de um
excesso de iluminação dispersa no céu do PNPG, acrescentou-se um novo n.º 13 ao art.º 32.º, com a seguinte redacção: “Todos os projectos
de iluminação exterior, incluindo a pública, devem adoptar modelos que permitam a redução de consumo energético e o controlo da
intensidade e dispersão da luminosidade, contrariando a difusão desnecessária da luz e a perca do característico céu nocturno escuro do
território do PNPG”.
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N.º participação:

16

Tipo Participante: Particular

Nome: Joana Pinto da Costa Martins dos Santos

Comentários/Questões:
As zonas de protecção total (Artigo 11°) são referidas como áreas de valor de wílderness, que por sua vez é termo definido. de acordo com o
mesmo documento de proposta de plano de ordenamento, como "quantificação do estado clirnácíco dos habitats naturais, tendo em conta a
sua proximidade a um estado pristino de evolução natural sem intervenção humana". Tais estados de evolução climácica em ecossistemas
mediterrâneos não são possíveis de existir ou evoluir sem intervenção humana. Os ecossistemas da península Ibérica estão intimamente
dependentes da intervenção humana e evoluíram para estados chamados climácicos devido à própria intervenção e gestão humana.
Já assistimos no nosso país a vários erros de opção por gestão passiva em vários locais destinados à conservação da biodiversidade. É o
caso de matas que erradamente foram considerados como estados pristlnos e com ausência de intervenção humana, quando a sua evolução
só foi possível devido à própria intervenção humana. Actualmente estas áreas encontram-se em estados decadentes e com fraca capacidade
de resiliência, devido a opções por gestão passiva. Temos também o caso da Malcata em que se optou pelo impedimento de utilização
humana de uma zona destinada à protecção do lince, e que acabou por alterar completamente o habitat propício a esta espécie, que necessita
de campo de visão para detectar presas (o mato passou a crescer livremente tornando-se denso e alto).
Por mais conhecimento técnico e científico que possam os técnicos do PNPG possuir, não deverão descurar a importância das populações
locais na protecção dos valores ecológicos locais. A opção pela criação de uma zona de valor wílderness poderá ser interessante do ponto de
vista da investigação científica, mas os vários exemplos do passado anunciam já o resultado. O homem não deve ser tido como factor de
ameaça mas sim como desejável e indispensável, de acordo com a lei de base do ambiente. Também deverá ser tido em conta que não faz de
todo sentido criar jardins zoológicos de natureza onde a intervenção humana é nula.
Nestas áreas wilderness pretendem-se objectivos completamente contrários àquilo que tem sido a evolução da vegetação mediterrânea. Não
faz sentido insistir em objectivos anti-naturais que vão conduzir áreas e espécies à estagnação e degradação. A realidade dos ecossistemas
que possuímos não é possível de ser comparada a outras zonas do planeta onde existem verdadeiras áreas wilderness, repare-se que até o
termo utilizado para definir tais áreas nem sequer é português.
No Artigo 7°que diz respeito às actividades interditas, na alínea r) refere-se proibição de estacionamento de veículos, excepto de residentes
para acções de exploração apícola com a devida autorização. Importa referir que um veículo estacionado em nada afecta a biodiversidade e é
Importante parar para melhor contemplar a natureza.
Na alínea s) é referido um pagamento de uma taxa. Dado que os parques naturais portugueses são constituídos maioritariamente por
propriedade pertencente ao regime de propriedade privada, importa reconhecer o papel de cada parcela. Um parque é no fundo um
agrupamento de terrenos pertencentes a vários tipos de regime de propriedade, o que torna ilegítimo a aplicação de pagamentos de taxas ou a
criação de zonas de protecção total com impedimento até de visitação. Não faz sentido que os parques tornem terrenos públicos em reservas
privadas muitas vezes destinadas a um único grupo de interesse (investigadores).
Da mesma forma a alínea v) impede a utilização comercial ou publicitária de referências ao PNPG, salvo em produtos devidamente
credenciados pelo ICNB. Dado que a direcção do PNPG não é a detentora de parte do parque, como pretende levar a cabo tais proibições? A
direcção do PNPG devera assumir-se como entidade reguladora do espaço em causa, mas deve respeitar e assumir com humildade que o
espaço a todos pertence. A devida credenciação será alvo de pagamento? Se sim, quem beneficiará deste lucro? Todos os proprietários ou
apenas a direcção do PNPG?
No Artigo 30°, número 5 a) refere-se que a área de resinosas deverá ser convertida em habitat natural após a realização de cortes finais.
Sugiro a substituição para resinosas não indígenas, dado que existem resinosas autóctones que fazem parte do habitat natural e como tal não
faz sentido que sejam reconvertidas. A justificação relativa ao seu fraco desenvolvimento não parece coerente, dado que nenhuma espécie,
pelo menos autóctone, deverá ser descriminada pelo simples facto de apresentar actualmente problemas de desenvolvimento, é o caso do
pinheiro bravo, por exemplo. Do mesmo modo o número 6 alínea c) devera ser acrescentada a palavra resinosas exóticas.
Ainda neste âmbito, no Anexo I referente à Mata Nacional do Gerês, número 4 a) pretende-se a conversão de áreas ocupadas por espécies
não indígenas e com pinheiro bravo em carvalhais. Dado que o pinheiro bravo se trata de uma espécie autóctone, não faz sentido decretar tal
medida. Os técnicos não deverão ceder a preferências de espécies mais ernblemáticas como os carvalhos, devendo considerar que todas são
importantes. O pinheiro bravo enfrenta actualmente alguns problemas, e como tal os esforços deverão ser tidos no sentido de encontrar
soluções para a sua protecção e não para o seu extermínio.
São de louvar as medidas propostas por este plano para fomentar as actividades desportivas e recreativas (Artigo 33°), no entanto, na alínea
c) do número 7 restringe-se a instalação de pernalta, referindo que a instalação só pode acontecer no período compreendido entre uma hora
antes do pôr-do-sol e uma hora depois do nascer do sol. Este ponto suscita a duvida se o período se refere apenas à instalação ou à pernoita
em si mesma. Caso se refira não apenas à Instalação mas inclusivamente à pernoita, sugere-se o estabelecimento de um período mais
alargado, que poderá manter-se entre uma hora antes do pôr-do-sol, mas que depois não obrigue quem esta em contacto com a natureza a
estabelecer um horário tão rígido como o de ter que acordar e desmontar tenda, obrigatoriamente até uma hora depois do nascer do sol.
Obviamente que as regras são necessárias, mas não devem ser extremamente rígidas. Provavelmente fará mais sentido estabelecer uma
determinada hora, por exemplo 9h ou 10 h) em vez do que é proposto no regulamento do plano.
Grata pela atenção que me queiram dispensar.
Aguardo deferimento,
Com os meus melhores cumprimentos,

Resposta:
O valor de wilderness foi um dos componentes utilizados para a caracterização da área do PNPG e correspondente zonamento. Esse valor de
wilderness pode ser mais ou menos elevado e, em função disso, determinar uma maior ou menor necessidade de protecção. O valor de
wilderness não é considerado como um dado per si, mas como uma tabela de valoração em função de determinadas características, não tendo
as ZPT sido delimitadas por serem áreas de valor de wilderness mas, como refere o n.º 2 do art.º 11.º, por serem “áreas de valor de wilderness
mais elevado e menos alteradas”. Por outro lado, nas ZPT não é interdita a utilização humana para além daquela que tem havido,
nomeadamente o pastoreio. Por outro lado permite-se a intervenção ou gestão activa, no sentido de acções de salvaguarda da área e dos seus
interesses de conservação.
Não se concorda com as considerações sobre o art.º 7.º, al r). O estacionamento e paragem aí referidos estão já interditos nessa área da Mata
de Albergaria por Edital e ao abrigo do actual PO, em vigor desde 1995, como forma de ordenar o trânsito num local com excesso de carga de
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trânsito motorizado. A paragem e o estacionamento dificultam a circulação, numa via estreita, provocando poluição sonora e acréscimo de
emissões de escape, não compatíveis com a fragilidade ecológica da zona, estando o estacionamento assegurado no início e no fim dos
troços interditos.
Não se concorda com as considerações sobre o art.º 7.º, al s). A taxa aí referida foi imposta pela Portaria n.º 31/2007, de 8 de Janeiro, ao
abrigo do actual PO, em vigor desde 1995, numa via que pertence ao domínio privado do Estado, como medida dissuasora do trânsito na Mata
de Albergaria, devido ao excesso de carga aí verificado, limitando-se este preceito a fazer o necessário enquadramento no novo PO para
efeitos da sua eficácia jurídica.
Não se concorda com as considerações sobre o art.º 7.º, al v). A proibição referida é relativa à utilização do nome e logótipo do Parque
Nacional da Peneda-Gerês, marcas com protecção legal, e é excepcionada quando essa utilização é feita por produtos ou serviços licenciados
(nomeadamente serviços de visitação), na promoção de serviços de restauração e de alojamento e na promoção do território por entidades
públicas (nomeadamente Autarquias ou Regiões de Turismo), não havendo qualquer referência a credenciações e, muito menos, a
credenciação paga.
Agradece-se a sugestão para a al b) do n.º 5 do art.º 30.º. O preceito foi alterado e ficou com a seguinte redacção: “As áreas de produção
existentes com resinosas não indígenas devem ser convertidas em habitat natural após a realização de cortes finais ou quando se verifique a
inadaptação das espécies, manifestada através de fraco desenvolvimento vegetativo ou susceptibilidade a pragas ou doenças, a estagnação
dos povoamentos, causada por densidades excessivas, ou a ausência de gestão“.
Não se concorda com a sugestão para a al. b) do n.º 4 do Anexo 1-A porque não compete ao ICNB encontrar soluções para o problema que
afecta o pinheiro bravo, antes às entidades investigadoras, sendo que, na área concreta objecto de intervenção específica, o pinheiro bravo é
espécie plantada ou semeada, quando essa área tem características edafo-climáticas mais propícias ao carvalho.
Não se concorda com a sugestão para a al c) do n.º 7 do art.º 33.º porque a permissão de pernoita vem como consequência da abertura à
visitação de amplas áreas do território não infra-estruturado, possibilitando que um visitante que seja surpreendido pelo cair da noite em plena
serra possa aí pernoitar para continuar a visitação no dia seguinte. Só nessa circunstância é permitida a pernoita, reduzida ao tempo mínimo
essencial para poder ser passada a noite, não podendo ser entendida como permissão para campismo.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Louredo

Comentários/Questões:
A Junta de Freguesia defende que às populações do concelho de Vieira do Minho sejam salvaguardados os direitos ancestrais de utilização
dos espaços do PNPG.
Considera-se que as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública estão em desconformidade com as regalias
concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as propriedades e baldios da população, bem como lesam direitos de propriedade e
de circulação, entre outros. Aos utilizadores dos concelhos limítrofes da Serra do Gerês devem continuar a ser garantidas as seguintes
regalias, de acordo com os usos e costumes;
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuizo do arvoredo;
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuíta de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;
- Usufruto dos olivais;
- Autorização para utilização e manutenção das cabanas associadas ás áreas de pastagem tradicionais, desde que solicitadas;
- Isenção de todo o tipo de taxas referentes à utilização/fruição de usos tradicionais;
- Reconhecer os habitantes da Ribeira das freguesias de Louredo, Ventosa e Cova e aos Lugares do Vale, Vila e Frades da freguesia de
Ruivães como "residentes", de acordo com a terminologia adoptada no Plano de Ordenamento do PNPG.
- A documentação referente a esta problemática deverá ser entregue às Juntas de Freguesia da Ventosa, Cova, Louredo e Ruivães e ainda ao
Município de Vieira do Minho.
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas;

Resposta:
É reconhecido e garantido aos habitantes do município limítrofe de Vieira do Minho a continuação da prática do seu direito ao pastoreio, nas
mesmas condições em que a prática desse direito é garantido às populações residentes – na ZPT, único local onde esse direito está
restringido em termos de titularidade, o mesmo é garantido às populações locais (conceito mais amplo do que o de residente, exactamente
para incluir as populações que, não sendo residentes no território do PNPG, têm relações de proximidade com o mesmo), conforme o
articulado do Regulamento (art.º 12.º, n.º 1, al. f) e art.º 28.º, n.º 3).
De acordo com a definição de “residente” constante da al x) do art.º 4.º, os habitantes das freguesias referidas são considerados residentes no
PNPG caso sejam compartes de terrenos baldios situados no território do PNPG. Mas para reforçar este entendimento, a definição de
residente constante da al. x) do art.º 4.º passou a ter a seguinte redacção: “indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês“. Caso não estejam nessa situação nem
tenham aí naturalidade, habitação, outro tipo de propriedade ou residência profissional, não há motivo algum para os considerar residentes.
Enquanto residentes, os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha e fabrico de carvão, à apanha de produtos silvestres, à roça de
mato, ao pastoreio, ao uso dos currais existentes, ao usufruto dos olivais e à circulação, estão assegurados pelo PO. No entanto, para tornar
mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação
de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o
trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram
também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
O PO não estabelece qualquer tipo de taxas, pelo que também não pode estabelecer isenções às mesmas.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 27 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Sezelhe

Comentários/Questões:
Venho por este meio expressar o descontentamento das pessoas desta Freguesia em relação ao novo Plano de Ordenamento do Parque
Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG).
Em tema de introdução queria referir que o PNPG, olhe mais pelas populações que constituem o respectivo Parque, visto que o intuito do
Parque é de conservar a Flora e Fauna, mas estas duas componentes só existem e irão existir se houver vida humana nas aldeias.
O PNPG deverá ter em atenção os usos e costumes desde sempre praticados pelas populações, visto que são tradições muito antigas e bens
que as pessoas foram adquirindo e conquistando ao longo das suas vidas, das vidas dos seus antepassados, isto porque vivemos num estado
de direito democrático.
No que se refere propriamente ao POPNPG, a Freguesia de Sezelhe, a qual estou aqui a representar, não concorda com a nova classificação
que atribuíram ao vale do Rio Mau, onde nos querem restringir o pastoreio e o corte de árvores.
Queremos relembrar que o pastoreio praticado neste Freguesia foi sempre praticado de forma livre e sem restrições, visto que as populações
levam os animais no mês de Abril à serra e só descem no mês de Outubro (isto varia mediante as condições climatéricas), fazendo visitas
periódicas aos mesmos.
No que diz respeito ao corte de lenha, no qual vocês querem restringir sem qualquer fundamento, nós estamos de acordo que haja limites, isto
é, não ser permitido os cortes rasantes (cortar todas as árvores), mas nunca proibir ou limitar as pessoas de desbastarem os seus terrenos
tanto para utilizarem a lenha para o seu próprio aquecimento (conforto), como para evitarem que as suas matas fiquem sujas, logo mais
sujeitas a incêndios.
O que as pessoas desta freguesia não compreendem e estão mais revoltadas com o novo POPNPG é o facto de o Plano querer limitar o
pastoreio e o corte de lenha na zona do Rio Mau, quando essa zona é toda composta por propriedades privadas e mesmo assim querem
proibir as pessoas dentro das suas próprias propriedades.
Espero que ao lerem estas questões reconsiderem as vossas posições, pois o pastoreio e o desmatamento das árvores só contribuem para a
biodiversidade, visto que quanto mais intenso for o pastoreio e a limpeza dos carvalhais melhor condição haverá para uma maior
biodiversidade, logo os riscos de incêndio serão muito menores.
No que se refere as eólicas a Freguesia de Sezelhe não se opõe que o Parque as proíba, mas é a favor que o mesmo crie contrapartidas às
aldeias em detrimento das eólicas, pois o Parque justifica-se que dá o subsidio aos Compartes, mas existem aldeias fora do Parque que
recebem o subsidio e ainda por cima têm eólicas. Mas as eólicas sendo implementadas de forma planeada e consciente, por exemplo, próximo
das estradas, já não iriam causar tantos impactos.
As mini-hldricas é um tema que ninguém concorda com a vossa posição, tanto na Freguesia de Sezelhe como nas restantes que compõem o
PNPG, pois no nosso entender elas causam um impacto ínfimo na Natureza e poderiam ser uma fonte a explorar.
Quanto à zona de caça que vocês querem reduzir em 36% na zona do Rio Mau, nós Freguesia de Sezelhe não concordamos, pois o Parque já
que não quer deixar caçar, diminuindo a área, então que pague todos os prejuízos provocados pelos javalis e lobos aos agricultores, tanto a
nível de culturas como a nível dos animais, pois assim não pode continuar. Não podemos cultivar para dar de comer aos javalis.
Para terminar quero apelar ao bom senso da parte do Parque: não façam com que às populações vejam o Parque só como limitador, mas sim
como parte que tenta ser justo e coerente e que se preocupa com as condições de vidas das populações. Dêem formação às populações
sobre o que proteger e como proteger, mas nunca pela restrição ou proibição. As populações do concelho de Montalegre. E propriamente as
duas aldeias que constituem a Freguesia de Sezelhe, vivem da agricultura e cada vez está mais diflcil ser agricultor, por isso ajudem as
aldeias, tentem ouvi-Ias e compreendê-Ias.
Com os respeitosos cumprimentos,
Travassos do Rio, 24 de Novembro de 2009
Junta de Freguesia de Sezelhe.
Presidente da Junta

Resposta:
O vale do Rio Mau está classificado no novo PO como Área de Ambiente Natural, devido ao elevado valor natural do carvalhal que alberga.
Apesar da mudança de estatuto – no PO actual, em vigor desde 1995, o vale do Rio Mau está incluído em Área de Ambiente Rural –, a
atribuição do nível de protecção ZPP II teve em conta o facto de ser constituído por propriedades privadas. Em ZPP II a prática do pastoreio
pode continuar a ser praticado como sempre tem acontecido, sem qualquer restrição, bem como o corte de lenha. Para deixar mais explícito
esta última faculdade, e dado a redacção do Regulamento apresentado em Consulta Pública levantar legítimas dúvidas sobre a garantia desse
direito, a al b) do n.º 1 do art.º 16.º do mesmo passa a ter a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça
de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres “.
Não pode legalmente o PO atribuir compensações ou contrapartidas por impor restrições à implementação de energia eólica no território do
PNPG; essas compensações, a serem outorgadas, terão de ser criadas e reguladas por diploma legal específico.
A multiplicação de mini-hídricas tem impactes negativos substanciais no equilíbrio ecológico dos troços fluviais onde são implementadas, pela
criação de barreiras à livre circulação de espécies e pela alteração das características dos habitats de águas correntes em águas paradas, e
por isso se optou pela sua proibição. Isso não impede, porém, o aproveitamento das estruturas tradicionais existentes para produção de
energia.
Uma concessão de zona de caça é uma concessão delimitada no tempo e o PO garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões
existentes sejam mantidos até ao fim dessas concessões. Quanto aos prejuízos causados por lobo ou javali, o seu ressarcimento está
regulado por legislação específica e sobre esse assunto não interfere, nem pode interferir, o disposto no PO.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Ruivães

Comentários/Questões:
A Junta de Freguesia defende que às populações do concelho de Vieira do Minho sejam salvaguardados os direitos ancestrais de utilização
dos espaços do PNPG.
Considera-se que as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública estão em desconformidade com as regalias
concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as propriedades e baldios da população, bem como lesam direitos de propriedade e
de circulação, entre outros. Aos utilizadores dos concelhos Iimitrofes da Serra do Gerês devem continuar a ser garantidas as seguintes
regalias, de acordo com os usos e costumes;
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo;
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;
- Usufruto dos olivais;
- Autorização para utilização e manutenção das cabanas associadas ás áreas de pastagem tradicionais, desde que solicitadas;
- Isenção de todo o tipo de taxas referentes à utilização/fruição de usos tradicionais;
- Reconhecer os habitantes da Ribeira das freguesias de Louredo, Ventosa e Cova e aos Lugares do Vale, Vila e Frades da freguesia de
Ruivães como "residentes", de acordo com a terminologia adoptada no Plano de Ordenamento do PNPG.
- A documentação referente a esta problemática deverá ser entregue às Juntas de Freguesia da Ventosa, Cova, Louredo e Ruivães e ainda ao
Município de Vieira do Minho.
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas;

Resposta:
É reconhecido e garantido aos habitantes do município limítrofe de Vieira do Minho a continuação da prática do seu direito ao pastoreio, nas
mesmas condições em que a prática desse direito é garantido às populações residentes – na ZPT, único local onde esse direito está
restringido em termos de titularidade, o mesmo é garantido às populações locais (conceito mais amplo do que o de residente, exactamente
para incluir as populações que, não sendo residentes no território do PNPG, têm relações de proximidade com o mesmo), conforme o
articulado do Regulamento (art.º 12.º, n.º 1, al. f) e art.º 28.º, n.º 3).
De acordo com a definição de “residente” constante da al x) do art.º 4.º, os habitantes das freguesias referidas são considerados residentes no
PNPG caso sejam compartes de terrenos baldios situados no território do PNPG. Mas para reforçar este entendimento, a definição de
residente constante da al. x) do art.º 4.º passou a ter a seguinte redacção: “indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês“. Caso não estejam nessa situação nem
tenham aí naturalidade, habitação, outro tipo de propriedade ou residência profissional, não há motivo algum para os considerar residentes.
Enquanto residentes, os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha e fabrico de carvão, à apanha de produtos silvestres, à roça de
mato, ao pastoreio, ao uso dos currais existentes, ao usufruto dos olivais e à circulação, estão assegurados pelo PO. No entanto, para tornar
mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação
de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o
trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram
também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
O PO não estabelece qualquer tipo de taxas, pelo que também não pode estabelecer isenções às mesmas.
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Tipo Participante: Câmara Municipal

Nome: Câmara Municipal de Vieira do Minho

Comentários/Questões:
A Câmara defende que às populações do concelho de Vieira do Minho sejam salvaguardados os direitos ancestrais de utilização dos espaços
do PNPG.
Considera-se que as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública estão em desconformidade com as regalias
concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as propriedades e baldios da população, bem como lesam direitos de propriedade e
de circulação, entre outros. Aos utilizadores dos concelhos Iimitrofes da Serra do Gerês devem continuar a ser garantidas as seguintes
regalias, de acordo com os usos e costumes;
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo;
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;
- Usufruto dos olivais;
- Autorização para utilização e manutenção das cabanas associadas ás áreas de pastagem tradicionais, desde que solicitadas;
- Isenção de todo o tipo de taxas referentes à utilização/fruição de usos tradicionais;
- Reconhecer os habitantes da Ribeira das freguesias de Louredo, Ventosa e Cova e aos Lugares do Vale, Vila e Frades da freguesia de
Ruivães como "residentes", de acordo com a terminologia adoptada no Plano de Ordenamento do PNPG.
- A documentação referente a esta problemática deverá ser entregue às Juntas de Freguesia da Ventosa, Cova, Louredo e Ruivães e ainda ao
Município de Vieira do Minho.
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas;

Resposta:
É reconhecido e garantido aos habitantes do município limítrofe de Vieira do Minho a continuação da prática do seu direito ao pastoreio, nas
mesmas condições em que a prática desse direito é garantido às populações residentes – na ZPT, único local onde esse direito está
restringido em termos de titularidade, o mesmo é garantido às populações locais (conceito mais amplo do que o de residente, exactamente
para incluir as populações que, não sendo residentes no território do PNPG, têm relações de proximidade com o mesmo), conforme o
articulado do Regulamento (art.º 12.º, n.º 1, al. f) e art.º 28.º, n.º 3).
De acordo com a definição de “residente” constante da al x) do art.º 4.º, os habitantes das freguesias referidas são considerados residentes no
PNPG caso sejam compartes de terrenos baldios situados no território do PNPG. Mas para reforçar este entendimento, a definição de
residente constante da al. x) do art.º 4.º passou a ter a seguinte redacção: “indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês“. Caso não estejam nessa situação nem
tenham aí naturalidade, habitação, outro tipo de propriedade ou residência profissional, não há motivo algum para os considerar residentes.
Enquanto residentes, os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha e fabrico de carvão, à apanha de produtos silvestres, à roça de
mato, ao pastoreio, ao uso dos currais existentes, ao usufruto dos olivais e à circulação, estão assegurados pelo PO. No entanto, para tornar
mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação
de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o
trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram
também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
O PO não estabelece qualquer tipo de taxas, pelo que também não pode estabelecer isenções às mesmas.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Carlos Manuel Ribeiro Antunes

Comentários/Questões:
Tenho consciência que uma das partes sensíveis do Parque Nacional é a Mata de Albergaria, no entanto o que mais questiono é: "Como é que
vamos retirar as cargas a esse local?".
Com a minha experiência pessoal e profissional, que já é longa pois conheço o Gerês à 45 anos, e devido a minha actividade profissional onde
estou em contacto directo com muitos visitantes, posso informar que uma grande parte destas pessoas vem ao Gerês à procura de ver os
animais selvagens e as belas paisagens de montanha.
Há vários anos atrás havia no Gerês (Vidoeiro) alguns animais "em cercas", exemplares desta Serra. Como por exemplo: Lobo Ibérico, Corsas,
Javalis, Gatos-bravos e Raposas. Também existia, no Vidoeiro e na Pedra Bela viveiros que eram autênticos jardins de plantas e árvores da
nossa região que as pessoas tanto admiravam. Há muito tempo que o Parque Nacional não investe nesta zona do parque, quer em melhorias
quer em iniciativas ambientais.
Com estes atractivos perto da vila os turistas, depois de visitarem os animais que estavam no Vidoeiro e dar mais um pequeno passeio até à
Pedra Bela e Cascata do Arado, e mais um pequeno passeio pela região, regressavam.
Esta será uma das muitas soluções para retirar pessoas, das zonas sensíveis do
Parque. Pois tendo o que procuram na vila ou arredores, não se deslocam para as áreas sensíveis da serra.
No entanto não nos podemos esquecer, que a população que reside no concelho este que vive apenas do turismo, estão dependentes directa
e indirectamente deste sector de actividade (turismo). Querendo nós ou não o turismo só se faz com turistas, pelo que temos que saber
conciliar as duas vertentes.
Os naturais e residentes não querem "matar" as galinhas dos ovos de ouro queremos sim preserva-las e conservá-Ias, no entanto sempre
soubemos lidar com a natureza e com os visitantes.
Quando apareceu o Parque Nacional a politica era de haver uma boa relação com as populações, o que se passou foi que nunca saiu do
papel. Por Isso hoje, com a revisão do plano de ordenamento temos uma hipótese de resolver essas divergências.
Só existirá um bom parque se houver uma boa relação com a população O que não podemos dizer das últimas políticas que o parque tem
adoptado. Uma delas foi criar varias espécies de predadores como por exemplo o lobo, as aves de rapina e futuramente o lince ibérico, só que
se esqueceram de uma coisa muito importante que foi corno alimentá-los. Consequências disso têm sido a grande afluência de ataques de
lobos aos cães dentro das populações.
Na minha opinião, não estamos de acordo com algumas das políticas praticadas pelo Parque, não obstante queremos o melhor para as
populações, para a região, para o Turismo e para a Serra do Gerês. Por Isso estamos abertos a colaborar para o melhor desenvolvimento da
região.

Resposta:
Sem relação directa com o PO.
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Tipo Participante: Partido Político

Nome: Direcção Regional do Partido Comunista Português (Braga, Viana do Castelo e Vila

Real)

Comentários/Questões:
O PCP vem emitir parecer negativo ao Projecto de Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês, com base nos
fundamentos do documento que se segue.
UM PARQUE EM HARMONIA COM AS SUAS GENTES
"O Parque Nacional da Peneda-Gerês, criado em 1971, deveria ser apreciado corno uma oportunidade de conservação ambiental e de
desenvolvimento sustentável do seu território, fazenda da riqueza ambiental 'e patrimonial nele existente um motivo de desenvolvimento
económico da região e, sendo um Parque Nacional (o único do País), deveria ser tratado como tal, isto é, dotado de meios financeiros e
recursos humanos que estivessem à altura para cumprir os objectivos da sua criação, sobretudo para elevar a qualidade de vida das
populações residentes, condição sine qua non, para os conquistar para a causa primeira da criação do Parque Nacional que, apenas fará
sentido se estiver ao serviço das pessoas, nomeadamente daquelas que ai residem.
Infelizmente, ao longo dos tempos, o Parque Nacional ou as pessoas que presidiram aos seus destinos, na maioria das vezes não tiverem
essa posição e as pessoas aí residentes que, apesar de tudo, são ainda o suporte da sua existência, têm sido vítimas dessa apatia e de falta
de investimentos e sobretudo das restrições que contribuíram para o êxodo das populações. A isto acresce a morosidade e a aparente rigidez
na apreciação dos pedidos de pareceres solicitados ao Parque Nacional para licenciamentos de construções, impossibilidade de extracção de
inertes (areia, saibro, granito, dificuldades no aproveitamento de recursos energéticos (mini-hídricas e eólicas). Etc."
(da Moção aprovada pela Assembleia Municipal de Terras de Bouro a 27 de Junho de 2009)
I
As palavras da Moção aprovadas na Assembleia Municipal de Terras do 'Bouro, são bem a expressão do sentir dos povos que habitam nó
PNPG, insistentemente repetidas ao longo dos anos, sem que alguma vez o poder político, o Terreiro do Paço, de sucessivos governos sob
responsabilidade do PS ou PSD, com ou sem a participação do CDS/PP, as ouvissem, e fundamentalmente as respeitassem,
As más relações, em geral tensas e muitas vezes conflituosas, entre as administrações das áreas protegidas e os residentes no seu interior,
são de há muito conhecidas. As consequências dessas relações, e em primeiro lugar a desafeição, incompreensão e má vontade das
populações contra a existência da área protegida onde residem, traduzem-se geralmente na reduzida colaboração destas na preservação e
defesa do património dos próprios parques. A que, em geral, se acrescenta uma visão burocrático-adrninistrativa ou um fundamentalismo
conservacionista e ambientalista, na sua gestão, o que acaba por transformar-se num incêndio larvar, que nega o próprio objectivo da área
protegida.
O PNPG não tem sido nem é uma excepção, antes pelo contrário, tem sido mm exemplo paradigmático do que não deve ser uma área
protegida, do que não pode ser a sua gestão!
O processa de revisão do Plano de Ordenamento do PNPG decidida pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 121/2007 de 24 de Agosto é
uma oportunidade única para os ajustamentos e aperfeiçoamentos necessários na regulamentação, que defendendo todas as imensas
potencialidades de se pertencer ao único Parque Nacional do País, responda às queixas e reclamações que há muitos anos fazem os seus
habitantes. E seria completamente inaceitável e incompreensível que da revisão resultasse, como algumas propostas indiciam, um
agravamento dos problemas.
A importância do documento é bem conhecida, conhecidos que são por todos os que residem e vivem na área do Parque Nacional, os
impactos na sua vida decorrentes das restrições e condicionamentos impostos pelo actual Plano de Ordenamento.
II
O processo de revisão não começou bem. Um atraso de um ano, segundo a RCM 121/2007 deveria ter ficado concluído até 31 de Dezembro
de 2008! As fases preparatórias não se desenvolveram de forma suficientemente participada pelas populações, autarquias: e outras entidades,
pelo que não contribuiu para a superação; do enorme e justificado património de queixas e reclamações das populações. O comportamento do
Ministério do Ambiente, do ICNB e da Direcção do Parque, em vez de aplainar o caminho acirrou os ânimos e as desconfianças relativamente
aos objectivos da revisão. E o conteúdo dos textos iniciais, propondo a criação de Zonas de Protecção Total, com a proibição do pastoreio do
gado, segundo os usos e costumes, nas seculares vezeiras, reforçou a imediata e lógica oposição a um processo, que deveria ter começado
por estabelecer como objectivo central da revisão do Plano de Ordenamento, a garantia de um Parque Nacional "com gente"!
III
O PCP que há muito se bate contra uma gestão do Parque, autocrática e autista, ditatorial e alheia aos interesses das suas populações, com
uma clara falta de investimento do Estado, feita de restrições, limitações e proibições, sobrando para os moradores contra-ordenações e
coimas, afirma e sublinha mais uma vez dois princípios essenciais:
(i) O PNPG é um valioso património nacional, com enormes potencialidades económicas, ambientais, económicas e culturais, capaz de
equilibrar a preservação dos seus bens e recursos naturais e edificados pelo trabalho de sucessivas gerações que aqui nasceram, com as
gentes que nele vivem;
(ii) O PNPG, ou existe e consolida-se em harmonia com o desenvolvimento sob todos os planos, das gentes herdeiras dessas gerações,
inclusive travando e invertendo, os processos de desertificação das suas aldeias e freguesias, ou não deve existir. O PNPG não pode ser o
deserto das suas gentes, numa paisagem de selva protegida para turista visitar ou melhor, para as grandes empresas turísticas explorar para
maior glória dos seus lucros!
Os Interesses dos habitantes das freguesias e concelhos do PNPG exigem que a revisão do Plano de Ordenamento do PNPG seja feita de
forma rigorosa e profunda, com a participação dos seus residentes, dos seus municípios, das suas freguesias, dos CDB e Assembleias dos
compartes dos Baldios e outras muitas entidades sediadas no Parque.
IV
No quadro das questões centrais a serem resolvidas e inscritas no Regulamento e outros documentos que integram o Plano de Ordenamento
do PNPG, o PCP destaca as seguintes orientações:
1. APROVEITAMENTO PLENO DE TODAS AS POTENCIALIDADES. DO PARQUE A. FAVOR DOS SEUS RESIDENTES
Reclamamos que as potencialidades naturais e edificadas do PNPG, nomeadamente, na agricultura e pastorícia, caça e pesca, floresta e
produtos silvestres, paisagem e turismo, arqueológicas e geológicas, recursos hídricos e solares, para a exploração de actividades: desportivas
e culturais, tenham como primeiros destinatários, as populações do Parque e a melhoria das suas condições de vida;
2.CONTRA O AGRAVAMENTO DAS LIMITAÇÕES OU A NOVAS RESTRIÇÕES
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Recusamos qualquer agravamento das limitações ou novas restrições das actividades económicas, sociais ou outras, pondo em causa a
exploração de potencialidades e recursos do território, nomeadamente de circulação, produção, cinegéticas e pesca, construção, instalação de
equipamentos ou extracção, com excepção das que sejam livre e claramente negociadas com as comunidades locais, as suas gentes e os
seus legítimos representantes;
3.CONTRA. O AUMENTO DOS SOBRECUSTOS JÁ HOJE SUPORTADOS
Recusamos qualquer aumento dos custos directos ou indirectos decorrentes de residirmos e trabalharmos no território do Parque, o que
resulta da ideia governamental de que as despesas do Estado com a administração, conservação e desenvolvimento do Parque, devem ser
suportadas por receitas obtidas no próprio Parque. É o que acontecerá se se vierem a aplicar as taxas previstas na Portaria 1245/2009 de 13
de Outubro (no quadro do Decreto' Lei. Nº. 14212008), que cria uma tabela de preços absolutamente descabida e insuportável para a
generalidade dos residentes, cidadãos e actividades, como a agricultura. Ao estatuto de residentes, deve corresponder a com completa
isenção de taxas
4.NÃO À MULTIPLICAÇÃO DE NOVAS AUTORIZAÇÕES E LICENCIAMENTOS
Recusamos a multiplicação de novos pedidos de autorizações e licenciamentos nas nossas actividades, num infindávell crescer de processos
burocráticos, em tempos de sirnplex, tanto mais grave face ao quadro limitado dos recursos humanos da Administração do Parque. Bem pelo
contrário, há que caminhar no sentido da sua redução e simplificação.
5.RESPEITAR A DOMINIALIDADE DAS TERRAS, PÚBLICA, COMUNITARIA E PRIVADA
Recusamos qualquer alteração da dominialidade dos espaços, terras, águas e bens imóveis do território do PNPG, através de subterfúgios ou
processos administrativos. O território tem espaços que são propriedade pública e a serem geridos, pelo Estado, espaços comunitários baldios - a serem geridos pelos compartes, conforme a Lei 68/93 de 4 de Setembro, e espaços privados a: serem geridos pelos seus
proprietários, A natureza jurídica do território é assim multiforme e o facto de ao território corresponder uma área protegida não pode alterar as
dominialidades consagradas na Constituição da República, Em particular, nenhum regulamento administrativo ou despacho ministerial (ou
camarário) se pode sobrepor ao livre uso e fruição dos baldios pelos compartes, conforme os usos e costumes ancestrais de agricultores e
pastores, através das suas entidades gestoras, sejam elas Assembleias de Compartes, Conselhos Directivos ou Juntas de Freguesias!
6.COMPENSAÇÕES PARA IMPEDIMENTOS NO USO DE RECURSOS
Reclamamos que impedimentos – proibições, limitações ou condicionamentos - no uso e exploração de recursos e potencialidades do território
(na agricultura, energia, cinegética e outros), assim retirando fontes de receitas e emprego às comunidades ou aos cidadãos, ou
acrescentando custos às actividades económicas e sociais, devem ser ressarcidos/compensados pelo Estado, inclusive com benefícios fiscais.
Se um Pais quer ter áreas protegidas, tem que suportar solidariamente com dinheiros públicos, de todos os contribuintes, os seus custos. Não
podem ser um encargo exclusivo dos que moram nesse território.
7.CLARIFICAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO PLANO DE ORDENAMENTO
Reclamamos que o Plano de Ordenamento deve ser suportado por investimentos da Administração Central, pelo que deve ser clara desde a
sua entrada em vigor, a sua programação financeira, com uma orçamentação anual e plurianual (no mínimo, com o horizonte de 4 anos), e a
indicação das fontes de financiamento, com a garantia de que as dotações necessárias - nacionais e comunitárias - são inscritas anualmente
em sede de Orçamento de Estado.
8.DESCRIMINAÇAO POSITIVA DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E SOCIAIS DO TERRITÓRIO NO ACESSO AOS FUNDOS
COMUNITÁRIOS AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS
Reclamamos que nas candidaturas aos diversos programas de fundos comunitários - QREN e PRODER - as actividades económicas e sociais
realizadas no âmbito do PNPG, nomeadamente os projectos apresentados pelos municípios, sejam descriminados positivamente, quer
atribuindo-lhes prioridade quer no valor percentual dos incentivos e ajudas.
9.NOMEAÇAo DE UM DIRECTOR EXCLUSIVO PARA O PNPG, COM OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS SUFICIENTES
Reclamamos um Director exclusivo para o PNPG, com alteração da actual estrutura orgânica de gestão das áreas protegidas na região norte,
bem como a dotação do PNPG dos recursos humanos e financiamentos necessários ao cumprimento das missões atribuídas. É uma evidência
a incompatibilidade da actual situação do principal responsável do Parque, partilhando essas funções, com a direcção/gestão de todas as
restantes áreas protegidas regionais. Afinal, Parque Nacional só há um, o da Penada-Gerês, e mais nenhum!

Resposta:
Na revisão do PO participaram activamente os representantes das populações, tendo assento na sua Comissão Mista de Coordenação quer os
Municípios da área do PNPG, através das respectivas Câmaras Municipais, quer os baldios, através da ABPNPG – Associação dos Baldios do
Parque Nacional da Peneda-Gerês.
O PO, dentro do campo estrito em que pode dispor nessa matéria, atendendo ao princípio comunitário da livre concorrência, que impede que
possam ser reservadas actividades económicas a um grupo de pessoas, cria um quadro de oportunidades económicas de que a população do
PNPG, pela sua presença e proximidade ao território, será, directa ou indirectamente, a principal beneficiária. Para além disso, o PO pratica
para com os residentes uma discriminação positiva, isentando-os da necessidade de várias autorizações e permitindo-lhes actividades
tradicionais que estão interditas a terceiros.
O novo PO, relativamente ao PO de 1995 ainda em vigor, genericamente não agrava ou introduz novas limitações, bem pelo contrário, com a
introdução da figura de Áreas Não Abrangidas por Regimes de Protecção Específica (ANARPE) isenta os residentes do principal volume de
pedidos de autorização ou parecer actualmente exigidos, nomeadamente para obras de construção civil ou para licenciamento de actividades
comerciais ou industriais.
O PO não toca, nem o poderia fazer, no regime de propriedade existente no PNPG e constitucionalmente consagrado, nem nas suas regras de
gestão, nomeadamente da propriedade comunitária. A existência de regras de ordenamento do território, seja no PNPG seja em qualquer outra
parcela do território nacional, e que é o objectivo dos Planos de Ordenamento do Território, sejam de cariz especial, regional ou municipal, não
pode ser considerado como alteração de dominialidade ou como ingerência estatal ou municipal na gestão de propriedades privadas ou
comunitárias.
As restantes questões não têm a ver com o PO.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de gavieira

Comentários/Questões:
A Junta de Freguesia da Gavieira - Arcos de Valdevez, tendo presente o documento de Regulamente para o Plano de Ordenamento do PNPG,
concretamente o número 3 do artigo 29°, quanto aos locais classificados como ZPP2 dentro da sua ZCA, vem dizer que não aceita esta
proposta de Zonamento com os fundamentos seguintes:
1 - A ZCA da Gavieira vê a sua área de Caça diminuída em 56% em ZPPI e II, ou seja em valores absolutos 1172 ha, mais de metade da área
da ZCA.
2 - A Área que se pretende ver reclassifica para ZPP1 e 2 é composta apenas por terrenos privados, não sendo, por isso respeitado o Artigo
62°da Constituição Portuguesa, relativo ao direito à propriedade privada.
3 - A área que pretendem classificar como ZPP I e II inserida na ZCA de Gavieira é uma área com elevada aptidão cinegética, caso se venha a
classificar como tal, vemos o furtivismo como uma ameaça, bem como um ponto de conflito permanente com os caçadores residentes.
4 - Caso venha a ser concretizado, este projecto, os caçadores ficam limitados a caçar
praticamente, em cima do lugar.
5 - A ZCA da Gavieira não concorda com a proibição da caça de salto ao javali, pois este é um método de caça utilizado desde tempos
imemoriais pelos povos desta região. Os agricultores sempre viram, neste processo de caça, um elemento favorável que dinamiza a protecção
das culturas.

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
Uma concessão de zona de caça é uma concessão delimitada no tempo e o PO garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões
existentes sejam mantidos até ao fim dessas concessões.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
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Tipo Participante: Associação

Nome: Associação de Caça e Pesca de Cabana Maior

Comentários/Questões:
A Associação de Caça e Pesca de Cabana Maior tendo presente o documento de Regulamente para o Plano de Ordenamento do PNPG,
concretamente o número 3 do artigo 29°, quanto aos locais classificados como ZPP2 dentro da sua ZCA, vem dizer que não aceita esta
proposta de Zonamento com os fundamentos seguintes:
3.1 - A ZCA de Cabana Maior vê a sua área de Caça diminuída em 11,4%, ou seja em valores absolutos 200 ha.
3.2 - A Área que se pretende ver reclassificada para ZPP 2 é composta apenas por terrenos privados, não sendo, por isso respeitado o Artigo
62°da Constituição Portuguesa, relativo ao direito à propriedade privada.
3.3 - A Freguesia de Cabana Maior é uma freguesia muito pequena com uma área útil de caça muito reduzida. O perímetro agora
reclassificado em ZPP2 dentro da ZCA de Cabana Maior é a zona com maior aptidão cinegética. A exclusão desta área da ZCA potenciará um
maior furtivismo e um conflito permanente com os caçadores residentes.
3.4 - A ZCA de Cabana Maior não concorda com a proibição da caça de salto ao javali, pois este é um método de caça utilizado desde tempos
imemoriais pelos povos desta região, agricultores por natureza, e que sempre viram neste processo de caça um elemento favorável que
dinamiza a protecção das culturas.
3.5 • Os caçadores de Cabana Maior demonstram uma consciência cívica e de utilização da área perfeitamente compatível com a defesa do
património faunístico da área classificada. Nunca poderão aceitar que lhes imponham este tipo de restrições.
3.6 - Sempre, e muito bem, souberam defender, acatar e movimentar-se, nesta área, de acordo com os princípios de conservação mais
actualizados.
3.7 - Consideram-se parte para solução do problema. Nunca poderão aceitar que são, eles próprios, um problema ou entrave na defesa do seu
património faunístico e florístico. Sempre viveram aliados ao ambiente que os criou e sempre conseguiram protegê-lo e defendê-lo.
4 - A ZCA de Cabana Maior, que também inclui nos seus estatutos a prática da pesca desportiva e considerando que tem concessionado parte
do curso do Rio Ázere, à pesca desportiva pronuncia-se sobre o Artigo 31°:
4.1- A ZCA Cabana Maior, não concorda com os números 2, 3, 6 e 7 do Artigo 31°da proposta de regulamento do POPNPG que deverão ter a
seguinte redacção única:
4.2 - Na área de intervenção do POPNPG, concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II, a pesca deve tendencialmente ser
exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva
4.3 - O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Março a 31 de Julho. Nas águas ciprinídeas todo o ano,
respeitando o período de defeso para cada espécie.
4.4 - Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras
espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas, cuja captura e transporte não estão sujeitas a limite.

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
Uma concessão de zona de caça é uma concessão delimitada no tempo e o PO garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões
existentes seja mantido até ao fim dessas concessões.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para uma época mais adiantada no ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam
outorgadas novas concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º
ficou com a seguinte redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo
Domingo de Agosto “.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Vilar da Veiga

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Que os direitos consagrados, dos naturais e residentes, se mantenham e que lhe seja permitido, deslocarem-se, em toda a harea, sem
restrições."

Resposta:
O PO mantém os direitos consagrados pelos usos e costumes e permite a livre circulação em todo o território do PNPG aos seus residentes.
No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte
redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a
seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos
restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais
de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da
pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma
nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de
lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
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Tipo Participante: Associação

Nome: UACP-PNPG, União de Associações de Caça e Pesca do Parque Nacional da Peneda-

Gerês

Comentários/Questões:
A União de Associações de Caçadores do PNPG, após analisar a supra mencionada proposta, propõe as seguintes alterações ao
Regulamento:
3. Alterações:
TÍTULO I
Disposições gerais
Na alínea z) do n, o 1 do artigo 8 - actividades condicionadas, aonde diz "Os planos de exploração ou gestão de actividades cinegéticas ou de
pesca" deveria dizer "Os planos de Ordenamento e Exploração Cinegética ou de Pesca ou os Planos de Gestão de Caça e Pesca" de forma a
que se utilize a terminologia que se usa na Lei da Caça e da Pesca.
Artigo 29.º
Actividade cinegética
1 - O exercício da caça na área do POPNPG, é um direito adquirido e pode ser exercido nas condições expressas na legislação aplicável,
assegurando-se a compatibilidade com o regime de protecção definido para cada zona, pelo presente Regulamento e respeitando o disposto
na lei e nos números seguintes:
3 - É também permitida a caça nos locais classificados como zonas de protecção parcial de tipo I ou de tipo II que incluam terrenos cinegéticos
4 - Esta situação está prevista na lei Geral da Caça, nesse sentido achamos redundante a colocação desta alínea. Neste pressuposto
propomos a sua exclusão.
5 - "Os períodos de caça são aqueles que advêm do calendário venatório aprovado por portaria elaborada pelo MADRP. Em presença de
estudos que demonstrem a mais-valia de alterações na preservação de determinada espécie e em determinado local e após aprovação da
Comissão Técnica de Acompanhamento, os dias, períodos e os processos podem ser alterados", desde que seja parte efectiva a presença do
representante dos caçadores como se propõe anteriormente.
6 - Quanto a limitação do ponto 6, parece-nos aqui existir um lapso de linguagem, assim sugeríamos a seguinte redacção, "Os Planos de
Gestão e Planos de Ordenamento e Exploração Cinegética devem estabelecer um contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com
base na razão mínima de 20 ha de terreno cinegético por cada caçador, salvaguardada a excepção de quando houver a necessidade de
enquadrar todos os caçadores locais, ".
7 e 8 - As medidas de gestão a implementar para a caça maior serão aquelas que provirem da implementação de um ou mais Planos Globais
de Gestão, que se propõe sejam constituídos, mantendo-se até à sua constituição o previsto nos actuais POECS.
Artigo 31.0
Pesca
1 - É permitido o exercício da pesca na área de intervenção do POPNPG, nas condições expressas na legislação aplicável, assegurando-se a
compatibilidade com o regime de protecção definido para cada zona pelo presente Regulamento e respeitando o disposto na lei e nos números
seguintes.
6 - O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Março a 31 de Julho, Nas águas ciprinideas todo o ano,
respeitando o período de defeso para cada espécie.
7 - Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por troço. o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies
pescáveis, com excepção das espécies não indígenas, cuja captura e transporte não estão sujeitas a limite.
Vilar da Veiga, 02 de Dezembro de 2009

Resposta:
Concorda-se com a sugestão para a al z) do art.º 8.º, no sentido de harmonizar a terminologia com a da legislação cinegética, ficando com a
seguinte redacção: “Os planos de gestão (PG) de caça, os planos de ordenamento e exploração cinegética (POEC) e os planos anuais de
exploração (PAE) cinegética, bem como os planos de exploração ou gestão de pesca”.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 1 do art.º 29.º porque o exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do
PNPG nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a
pode transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 3 do art.º 29.º porque o pretendido é excluir o exercício da actividade cinegética da Área de
Ambiente Natural e das zonas com maior nível de protecção, servindo este n.º 3 apenas como garante de que os direitos para exercer a
actividade cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
Não se concorda com a sugestão de exclusão do n.º 4 do art.º 29.º, porque o acompanhamento e aprovação dos planos de ordenamento e
exploração cinegética e dos planos anuais de exploração, dado o impacte que podem ter na gestão de outras espécies não cinegéticas de
particular sensibilidade, devem ser vistos e aprovados pelo ICNB, não estando essa necessidade de aprovação pelo ICNB garantida para o
futuro na legislação cinegética.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 5 do art.º 29.º porque o ICNB dispõe já de estudos que lhe permitem avançar com uma
delimitação de períodos, dias e processos de caça compatíveis com a preservação de outras espécies e habitats, tal como consta do Anexo IV
do Regulamento, independentemente dos ajustes decorrentes da Discussão Pública e descritos no Relatório de Ponderação, e porque não
existe, nem está prevista no PO, nenhuma Comissão Técnica de Acompanhamento.
O balizamento que o Anexo IV faz aos períodos, processos e meios de caça a utilizar na exploração das espécies cinegéticas considera a
legislação de caça em vigor e, consequentemente, os princípios biológicos que lhes deram origem. Entende-se para além disto que sendo o
Parque Nacional um espaço cuja utilização e fruição tem outros objectivos de importância pública e de âmbito nacional (descritos no art.º 2º da
proposta de regulamento do POPNPG) deve este Instituto limitar alguns períodos e processos de caça a algumas espécies com o objectivo de
promover a compatibilização da actividade cinegética neste espaço com a realização de outras actividades recreativas, de visitação e fruição.
Por isto, em algumas espécies os períodos de caça são regulados de forma a permitir a realização de outras actividades, mantendo-se em
todos os casos a possibilidade de explorar as espécies constantes da lista de espécies cinegéticas aprovadas no POEC das ZCAs. Importa
sobre este assunto ainda referir que fruto das diversas contribuições recebidas e aceites em sede de discussão pública se propõe agora alterar
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o Anexo IV nos seguintes pontos:
Galinhola: período – 1 de Novembro a 31 de Janeiro
Pombo-Bravo: período – 1 de Outubro a 31 de Janeiro
Pombo-Torcaz: período – 1 de Outubro a 31 de Janeiro
Tordos: período – 1 de Novembro a 31 de Janeiro
Agradece-se a chamada de atenção para o lapso constante do n.º 6 do art.º 29.º, que passou a ter a seguinte redacção: “Os planos de gestão
e os planos de ordenamento e exploração cinegética devem estabelecer um contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com base
na razão mínima de 20 hectares de terreno cinegético por cada caçador “. Não se aceitou a sugestão de abrir uma excepção a este limite para
enquadrar os caçadores locais, porque iria subverter o sentido da própria norma, que não teria razão de existir, por desnecessidade, dado não
haver possibilidade desse mínimo territorial ser preenchido se o exercício da caça nas concessões existentes estivesse limitado aos caçadores
locais.
Não se concorda com a sugestão para os n.ºs 7 e 8 do art.º 29.º porque, independentemente da elaboração e implementação de um ou mais
Planos Globais de Gestão – que devem efectivamente ser elaborados e implementados quanto antes –, existem desde já algumas regras
básicas que urge fazer cumprir, nomeadamente relativas à caça de salto ao javali, pela incompatibilidade da sua prática com a conservação
dos valores naturais.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 1 do art.º 31.º porque o respeito pelo “disposto na lei” já está implícito quando se refere “nas
condições expressas na legislação aplicável”.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para uma época mais adiantada no ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam
outorgadas novas concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º
ficou com a seguinte redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo
Domingo de Agosto “.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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27

Tipo Participante: Associação

Nome: Clube Frente Cultural de Vilar da Veiga

Comentários/Questões:
Esta Associação, criada em Abril de 1987, sempre pautou a sua acção pela defesa do ambiente e dos recursos naturais da nossa freguesia e,
simultaneamente, de toda a região (onde se inclui o PNPG).
Sempre defendemos e continuaremos a defender a mais valia que o Parque Nacional da Peneda-Gerês representa para as nossas populações
e para o território!
Residimos numa área natural única que importa, sem qualquer reserva, proteger.
Como exemplo, lembramos a nossa acção em meados dos anos 90 quando, numa altura em que as populações locais viviam revoltadíssimas
com os prejuízos causados pelo lobo nos seus rebanhos, a direcção do CFCW, desenvolveu um seminário na freguesia que, entre outros
propósitos, procurou desmistificar as crenças sobre o lobo e, sobretudo, intentou de sensibilizar as populações para a necessidade de
vivermos em harmonia com o meio.
São inúmeras as actividades e acções que, ao longo dos últimos 22 anos, desenvolvemos em prol da sensibilização ambiental e, sobretudo,
da promoção de uma relação harmoniosa entre o território e as populações locais.
A proposta de revisão do Plano de Ordenamento que agora se discute é, por tudo aquilo que supra referimos, um momento de avaliação do
que, nos últimos 38 anos, o PNPG e as suas sucessivas direcções, desenvolveram no território e, sendo uma avaliação progressiva, se
realmente esta proposta de regulamento é aquela que melhor se adequa ao estado em que se encontra actualmente o território, quer no que
respeita aos processos naturais e da biodiversidade quer, ao que se refere às populações que por cá (ainda) residem.
Sim, porque como sabem, e tal como ficou registado aquando da criação do PNPG, o Parque é uma área humanizada e, na génese da sua
criação, determinou e comprometeu-se a efectuar "um planeamento cientifico a longo prazo, valorizando o homem e os recursos naturais
existentes, tendo em vista finalidades educativas, turísticas e científicas". (in. Preambulo do decreto n." 187/71, de 08 de Maio).
Posto isto, e recordando aquilo que era o PNPG aquando da sua criação, somos peremptórios a afirmar que, nos últimos anos, nada tem sido
valorizado. Nem património, nem recursos naturais nem, muito menos, a qualidade de vida dos residentes locais. Infelizmente para nós, e
desde há muitos anos a esta parte, a única coisa que cresceu a olhos vistos, como muito bem sabem, foi uma árvore infestante de seu nome
acácia dealbata (mais conhecida por mimosa).
Quanto à proposta de regulamento propriamente dita, e tendo como ponto de partida o que se encontra vertido na alínea p) do art. 6.°- Acções
e Actividades a Promover, onde se apela à participação das populações locais no planeamento, gestão e conhecimento do património natural e
cultural do território do PNPG, gostariamos de colocar algumas questões objectivas à direcção do PNPG.
- 1) Como pretendem garantir a participação das populações locais se, como se pode depreender pelo exposto no ponto 3 do art. 12.°e no
mesmo ponto no art. 28.°, insistem em manter a dúvida acerca da manutenção de uma actividade secular como é a pastorícia e que tanto
valor histórico, sócio-cultural e antropológico tem para as nossas gentes? Não é possível compatibilizar esta actividade nas zonas de protecção
natural com a protecção da natureza?
Não será legitimo que as nossas gentes insistam na necessidade de promover, revitalizar e valorizar os seus consagrados e antigos usos e
costumes, tal como é o caso da prática secular acima referida?
E já agora, ao invés de proibir, porque razão a direcção do PNPG não olha para as vezeiras como um património que, com o contributo do
PNPG na sua ordenação e na sensibilização através de boas práticas é, sem qualquer dúvida, uma mais valia para o turismo, para a gestão
das matas, para a protecção contra fogos florestais, para a própria renovação dos solos?
Quem nos garante a nós, população local, que num futuro próximo, os quadros comunitários de apoio não privilegiarão a promoção das
tradições comunitárias e a candidatura das mesmas a projectos e fundos comunitários? Aliás, que outro património imaterial tem tanto valor
como as tradições das vezeiras dentro do território do PNPG?
- 2) Como podem as populações locais se sentirem consideradas quando, das poucas actividades que ainda têm a oportunidade de exercer
nestas serras, o PNPG procura condenar à extinção algumas delas. Veja-se a questão relativa ao exposto na alínea h) do art. 14.°, que se
refere à actividade apícola em ZPP1. A apicultura é uma actividade nociva que precise de fiscalização e autorização nesta zona de protecção?
Não nos parece, de todo. E, proibindo a criação de novos apíários, condenam de vez uma actividade que não só permite algum sustento
económico a algumas famílias como também, representa uma marca cujo valor é motívo de orgulho para as nossas gentes, como é o caso do
mel do Gerês.
Veja-se ainda, no que se refere à definição de Actividade Produtiva Local - alínea c) do art. 4.°que, tal como está concebida pelo PNPG, terá
apenas como consequência a sucessiva castração de novas oportunidades de investimento e emprego que, como sabem, é da máxima
importância para a fixação dos jovens, constituindo mais um prejuízo grave para as populações locais .
• 3) Nesta proposta de regulamento, a questão central e dinamizadora de todas as vontades e de todos os planos não é, obviamente,
abordada. Falamos na questão do financiamento que, a direcção do PNPG melhor do que ninguém, sabe o quão importante é na execução de
tudo o que é vertido neste regulamento. É, portanto, legitimo que se coloque a questão que há muitos anos se tem vindo a colocar. Como
espera o PNPG prosseguir com este plano se, na realidade, não tem orçamento para nada?
- Como vão combater as infestantes? Os funcionários que ainda têm à disposição não sabem/podem proteger o nosso território desta
calamidade?
- Como vão recuperar o património arquitectónico que tão degradado se encontra, (note-se o exemplo das casas florestais completamente
votadas ao abandono)?
- Há anos que o património arquitectónico industrial da Zona dos Carris merecia um plano de intervenção. Não é feito porquê?
- Como pretende a direcção do PNPG valorizar o património ao fim de 38 anos se, durante todo este período, o território só apresenta
retrocessos. Neste preciso momento, o mais famoso e visitado miradouro da serra do Gerês, a Pedra Bela, encontra-se vedado e com avisos
para as pessoas se afastarem do local por razões de segurança. E já agora, quem conheceu a zona da casa florestal da Albergaria quando o
Parque foi criado, com certeza que fica deprimido ao verificar o que foi (lembram-se do viveiro?!) e o que é agora aquela zona.
Por todas as razões apontadas e, acrescendo o facto de, na fase de auscultação das populações locais, terem deixado imensa gente de fora
deste processo, não podemos aceitar um regulamento com este espírito, completamente adverso a um desenvolvimento sustentado do
território e que, como maior pecado, insiste em não admitir que as populações locais são fundamentais para que possamos ter um PNPG
melhor no séc. XXI.
Apelamos à direcção do PNPG para que se reinicie este processo de revisão e que, de forma harmoniosa, se procure auscultar devidamente
as populações que cá vivem.
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Não será, com toda a certeza, benéfico para ninguém que este regulamento avance sem a concordância de 4 dos 5 Municípios que integram o
PNPG e, como se tem visto pelas participações nas sessões públicas de esclarecimento, sem o apoio da esmagadora maioria das populações
locais.
Queremos um PNPG com gentel
Obrigado.

Resposta:
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas
zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma
ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com a observação referente à al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, conjugada com o n.º 2 do mesmo artigo, porque esses preceitos
não proíbem nem sujeitam a autorização a prática da apicultura em ZPP I – o único acto que carece de autorização é a instalação de novos
apiários, não devido à actividade apícola em si mas porque essa instalação implica acessos e desmatação, actos que, esses sim, podem ter
algum impacto negativo sobre habitats, pelo que importa assegurar que isso não acontece.
Não se concorda com a observação relativa à al. c) do art.º 4.º, porque a definição de actividade produtiva local é a definição constante da
legislação referente a actividades industriais e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica. A única actividade classificada como
industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG.
As restantes questões não têm relação directa com o PO.
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N.º participação:

28

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel António Rafael de Sousa

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Sou Pastor desde à muitos anos e já os meus antepassados o eram. Não são agora meia dúzia de Senhores de Gabinete, armados em
inteligentes que me vão proibir de andar com o meu gado na Serra. Isso podem ter a certeza.
Já lido com a Serra à muitos anos e sempre a cuidei, conservei trilhos, plantei carvalhos, etc. E os Senhores em quarenta anos o que fizeram?
Nada!!!
Espinheira, Carvalha das Éguas, Lomba, Teixeira, Camalhão, Chão da Fonte, Lomba de Pau, Conho e Prados da Messe são currais de
propriedade exclusiva dos Baldios de Vilar da Veiga.
Infelizmente parte dos Senhores só identifica estes currais pelos mapas. Tenho imensa pena!
Mais declaro que estão consagrados os nossos usos e costumes na Serra do Gerês. Fiquem sabendo que a distância entre os senhores
proibirem e nós sairmos é muita. Querem saber porquê? Porque nós não saímos.
Não concordo com o n.º 4 do Art.11, com o n.º 3 do Art.12 e com o n.º 3 do Art.28."

Resposta:
O disposto no n.º 4 do art.º 11.º é a transposição de um princípio consagrado no Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade (n.º 2 do art.º 22.º do DL 148/2008, de 24 de Julho) e serve de garantia aos particulares de serem ressarcidos caso as
restrições impostas à sua propriedade impeçam, total ou parcialmente, a sua fruição.
O PO não interfere com os usos e costumes relacionados com o pastoreio e respeita-os, mas considerando as dúvidas resultantes da
redacção do n.º 3 do art.º 12.º e de forma a garantir que a vontade das populações é tida em conta e que os direitos resultantes desses usos e
costumes não são suprimidos, alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente
fundamentados, a presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por
períodos e condições acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os
compartes”.
Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas
zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma
ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 41 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

29

Tipo Participante: Particular

Nome: Adriano António Pereira Landeira

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Eu Adriano António Pereira Landeira venho por este meio mostrar o meu desapontamento em relação as ideias que vem proferindo os seus
súbditos.
Nascido e criado dentro do Parque Nacional da Peneda Gerês, nunca pensei ser proibido de frequentar aquilo que é meu por direito, pois
ninguém sabe mandar na sua casa sem habitar nela, o que acontece com V. ex que nunca aqui habitou para dar o Valor ao Parque como
quem aqui habita e saber o quanto vale e para que serve esta fortaleza natural que é o Parque Nacional.
Este manifesto á para demonstrar que o Sr. Director deve prestar atenção a quem aqui habita e as necessidades que as populações precisam,
pois uma boa gestão parte da qual todas as necessidades têm de ser saciadas."

Resposta:
Não há no PO qualquer proibição de circulação nem, para residentes, qualquer condicionamento a essa circulação.
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N.º participação:

30

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Carvalho Gonçalves Príncipe

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Eu Manuel Carvalho Gonçalves Príncipe, 48 anos de idade, nascido, criado e residente na aldeia de Ermida em pleno Parque Nacional da
Peneda-Gerês que mais parece um parque de interesses dos não locais que o tendo tornado a uma destruição e degradação total veêm agora
tentar criar um plano que em nada contribui para o desenvolvimento das populações nele residente. Pois eu desde os 6 anos de idade que
comecei a acompanhar os meus pais na pastorícia dos rebanhos, caprinos e bovinos, este último na época de Verão entre os meses de Maio
e Setembro encontrava-se permanentemente na serra onde pernoitava nos currais de sua pertença desde o curral de Espinheira, Leonte,
Rocalva até ao curral dos Prados da Mece passando por entre outros, onde sempre se pode retirar mato e lenhas que em muito contribuiu
para a limpeza da serra. Onde era possível a extração da pedra granítica para a construção das habitações dos aí residentes e também pedra
solta para a construção de muros e outros bens. E que agora esses senhores da governação pouco ou nada "percebem", dizem eles querer
preservar a natureza, dizem eles estarem em defesa da natureza e das populações.
Tudo isto influencia para que a sua gentes cada vez mais revoltadas pensem em recorrer a outros meios para fazer limpeza da floresta
tornando-se despendiosa para o nosso País, mas com outros interesses para certos lovis ligados a "certas" empresas que veêm retirar
elevados lucros.
E dizem, dão a cara, todos os dias nos programas noticiosos os principais membros da governação do nosso belo País quererem combater a
desertificação do interior, fixando aí a população mais jovem, gostava que me explicassem como será isso possível com as "mágnificas" ideias
que querem implementar aqui na zona da Peneda-Gerês.
Por ser contra este plano proposto pelo ICN (Parque Nacional Peneda-Gerês) preencho e assino esta reclamação."

Resposta:
O PO garante a continuidade dos direitos de pastorícia em todo o território do PNPG para as populações que os adquiriram em função dos
usos e costumes, bem como os direitos dos residentes à roça de mato e corta de lenha. Para reforçar esse entendimento foram alteradas a al.
h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por
residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do
n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do
corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte
redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres,
quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
A extracção de recursos geológicos, incluindo pedra granítica, está regulada por legislação nacional, aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à recolha de pedra solta e à
extracção de saibro, desde que cumprida a legislação aplicável, para autoconsumo.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Conselho Directivo dos Baldios da Ermida

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"O Conselho Directivo dos Baldios de Ermida vem por este Maio apresentar o seu desagrado, em virtude do estudo feito ao plano de
ordenamento do Parque Nacional que fora apresentado, pois a maior parte dos seus artigos não beneficiam as populações em nada, visto que
todas as restrições que nele constam são só para a proibição do que quer que seja.
Sr. Director recordamos V. Ex que todas as nossas áreas de pastoreio sempre foram e os locais de arvoredo como carvalhais, sobreirais,
medronhais entre outras espécies sempre foram os habitantes que zelaram por elas ou lembrem-se vocês que tudo isto existe nestes locais há
séculos!
Sr. Director o Conselho Directivo paga a sua contribuição anualmente de todos os seus terrenos por isso não aceitamos que venha o Parque
Nacional usufruir dos nossos direitos que sempre foram os usos e costumes das Populações."

Resposta:
O PO não interfere com os direitos adquiridos e os usos e costumes das populações relacionados com o pastoreio.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Rosa Luisa Carvalho

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Exmsr. Director e sua equipa de trabalho:
Eu hoje com a idade de 79 anos ainda vou dizendo aos meus netos o quanto eu caminhei toda a minha vida por toda a serra do Gerês, tanto
como pastora dos nossos rebanhos e vezeiras como carreteira de meteriais e alimentos para as minas dos carris e outros lucais da nossa
serra, sempre fiz estes percursos sem ter que pedir a quem quer que fosse.
Sr. Director em cada percurso que fazia encontrava um amigo, um vizinho ou muitas vezes descunhecidos! (cada descunhecido que
encontrava-nos perguntava-mos? De onde é que voceme-cê é?
Respondiam sou da Povoa, de Vieira, de Fafe daqui ou da colá: de tão longe esta gente por aqui na nossa serra com caraças ademiravame
eu, mas esta gente caminhava por esta serralevremente.
Sr. Director: guardava os meus rebanhos e acompanhava de regresso à aldeia com um pau à cabeça, um pedaço de cortiça, uns ramos, uma
cesta de bolotas ou medronhos e outras vezes com cogumelos na mão: Mas sem que ninguém nos pribisse. Cangava-mos as juntas de gado,
colocava-mos os carros de bois ou zorras e transportava-nos lenhas, pedras e madeiras e o que fosse nesseçario para os nossos afazeres
sem que ninguém nos proibi-se.
Sr. Director: cuidava-nos dos caminhos, dos currais e dos pastos dos nossos animais sem que ninguém nos proibi-se, é por isso que Hoje com
toda a emoção conto aos meus netos e comigo mesma vou recordando toda a minha vida mas orgulhosa dos tempos que nesta serra tenho
passado, sempre levremente.
Sr. Director: Chegou-me aos ouvidos que anda por aí alguém que estudou sei lá aonde que querem proibir todos estes usos e costumes que
nós e todos os nossos antepassados vivemos. É verdade?
Também dizem que parte destes locais para os vizitarmos e pastar com os nossos rebanhos só se for acompanhado ou pior ainda, pagando
uma sertã quantia para pudermos lá caminhar, isto é uma brincadeira: se isto é verdade, valha-nos Deus, ainda izizte a PEDE: pergunto eu, ou
então é de loucos porque isto é demais para ser verdade.
Sr. Director: se essa gente, se é que se lhe pode chamar gente, e nem de cá são e muito menos sabem o que é o nosso cá viver querem pornos a mexer daqui para fora isto é uma brincadeira.
Pesso que nos respeitem porque somos umildes e trabalhadores e cuidamos sempre do nosso terretorio durante séculos, e a maior parte que
se encontra degradada não foi o Parque Nacional, esse coitado não tem culpa; foram e continuam a ser os seus dirigentes que é gente debem
creio eu, mas fazem o seu trabalho dentro do gabinete recebendo o seu ordenado mensal pago pelos contribuintes sem olhar a meios nem
respeitando estas gentes de bons costumes que são realmente estas pessoas que amam esta terra maravilhosa e passifica que se encontra
quietinha no seu canto e está a ser posta à desordem por pessoas que puracaso só a conhecem de nome.
Notem bem: todo este povo e este território necessita de ajuda e não de quem destrua nem estorve, por isso se não veêm para ajudar é
porque não gostam destas terras por isso deixei-nos em paz.
Sr. Director: Tinha muito mais para vos dizer, mas só vos faço lembrar isto, o nosso maior inimigo sempre foi o Lobo, mas vim a saber que
hoje em dia isiste abotres de raça humana pois são muito mais perigosos e nos querem escorraçár do nosso território que ninguém cuida nem
ama mais que nós os naturais e residentes."

Resposta:
O PO não impede os residentes (incluindo naturais) de circular pelo território do PNPG, seja nos seus afazeres seja em passeio, nem os
sujeita ao pagamento de qualquer quantia ou a qualquer pedido de autorização, do mesmo modo que não impede o pastoreio tradicional, como
sempre tem sido praticado pelos residentes, nem o sujeita ao pagamento de qualquer quantia ou a qualquer pedido de autorização.
No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte
redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a
seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos
restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais
de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da
pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma
nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de
lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: José Manuel Lourenço Gonçalves

Comentários/Questões:
Desde muito jovem fui um acérrimo defensor dos valores naturais inseridos no território que este plano pretende ordenar. Ao longo de alguns
anos envolvi-me em diversas actividades que visavam sempre a sensibilização da população da freguesia para a protecção destes valores.
Sempre foi com muita mágoa que o PNPG raramente interviu de modo a "educar" ambientalmente as populações residentes. Antes pelo
contrário patrocinou a educação ambiental de gentes de outros locais através de visitas ao território. Na minha opinião este afastamento em
relação às populações locais é hoje o motivo da desconfiança existente para com o PNPG e apenas contribuiu para a degradação existente.
Deste modo acho que o POPNPG deveria incluir um projecto de sensibilização ambiental para as populações locais, principalmente para as
crianças e jovens, com vista ao futuro. Deveria também promover a formação em áreas de ambiente de modo a futuramente integrar estes
jovens nos quadros do PNPG. Esta integração seria o melhor contributo para a salvaguarda dos valores presentes.
Referindo-me à proposta de regulamento, mais especificamente à classificação de "Zona de Protecção Parcial tipo I", acho que deveria ser
permitida a livre circulação (pedonal como é óbvio) dos residentes e não apenas para as actividades previstas.

Resposta:
O PO permite a livre circulação dos residentes em todo o território do PNPG. Mais concretamente em ZPP1, e para tornar mais clara essa
liberdade de circulação, foi acrescentada uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado
e não motorizado, de residentes“.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Rio Caldo

Comentários/Questões:
A Junta de Freguesia de Rio Caldo, tem vindo a acompanhar de perto a Discussão Publica da Revisão do Plano de Ordenamento do Parque
Nacional Peneda Geris (PNPG), e o que nos apercebemos, é da preocupação constante e uma desconfiança acentuada, por parte da
população, justificada pelo facto de nos últimos 38 anos, ter-se verificado uma constante degradação deste nosso património, acrescidos de
constantes entraves ao desenvolvimento da região, e o não cumprimento das promessas feitas aquando da criação do PNPG, em 1971.
Esta Autarquia Local, entende que estes espaços devem ser preservados, mas também entende, que existem demasiadas restrições às
populações locais, que durante séculos cuidaram deste Património Natural e que sistematicamente são esquecidas/ignoradas.
De acordo com a alinea d) do Art.º 7º do regulamento, está interdito qualquer equipamento de produção de energia eléctrica, excepto com
sistemas de microgeração. Quando as politicas governamentais, têm incentivado e apelado à criação/implementação de sistemas de energia
alternativa, não só pela preocupação ambiental, mas também pela vertente económica.
Que compensação oferece o PNPG para minimizar esta perda?
Entendemos que, no que diz respeito às actividades interditas ou condicionadas, deverá ser feita uma maior distinção entre os residentes e
não residentes, salvaguardando os direitos consagrados dos residentes, facto que mais uma vez não se verifica.
Não concordamos com a definição de actividade produtiva local no Art.°4°, alinea c), condiciona mais uma vez o desenvolvimento da região. É
óbvio que não somos a favor da criação de grandes indústrias, mas entendemos que a fasquia é muito baixa.
Não se verifica que tenham tido em consideração a alínea d), ponto 3 do Art°2º. Estas e muitas outras restrições contribuem, para uma cada
vez maior desertificação da região, talvez seja mesmo essa a intenção deste regulamento ...
Veja-se por exemplo as várias Sociedade de Vezeiros, que ao longo dos séculos, preservaram e contribuíram para, que hoje exista nesta
região o único Parque Nacional do Pais. No entanto são dos residentes os que poderão ser mais afectados, pois de acordo com o nº 3, do Art °
12, pode efectivamente ser interdito o pastoreio, onde durante séculos foi efectuado, sem nunca ser colocada em causa a preservação
daqueles espaços, muito pelo contrário, têm vindo a ser estas Sociedades a cuidar e a zelar por esse património, que de acordo com a alínea
c), do nº 1, do Art°12º, pode efectivamente ser destruído. Só esperamos que não se estejam a referir aos "fornos"/cabanas, onde durante
séculos os pastores pernoitavam e ainda hoje o fazem.
Preservar é necessário, e a população local é a mais interessada, disso não haja dúvidas, mas é necessário "Promover a compatibilização da
protecção dos recursos e valores naturais com as actividades humanas, visando o desenvolvimento sustentável da região, contribuindo para a
fixação das populações e para a melhoria da sua qualidade de vida", Art °2º, ponto 3, alinea d).

Resposta:
Não concordamos com a observação sobre a al. d) do art.º 7.º porque a restrição é apenas referente à utilização de recursos hídricos e eólicos
(isto é, barragens e parques eólicos), as quais têm impactos julgados incompatíveis com os objectivos de conservação que presidem à
existência do PNPG. Por outro lado, não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via dessa interdição.
O PO esforça-se, sempre que possível, por fazer uma discriminação positiva dos residentes, no sentido de lhes permitir a continuidade dos
seus usos e costumes e respectivos direitos.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica. A única actividade classificada como industrial praticada no território do PNPG que
ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados
pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local mas que está intimamente relacionada com a actividade
produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com
a protecção dos recursos e valores naturais.
Não se concorda com a observação ao n.º 3 do art.º 12.º, mas considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da sua redacção e de forma
a garantir que a vontade das populações é tida em conta, alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos
excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente
interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos
comunitários, com os compartes”.
Não se concorda com a observação sobre a al. c) do n.º 1 do art.º 12.º porque o objectivo deste preceito não é o de permitir uma destruição do
património cultural existente, como fornos ou cabanas, que aliás está sujeito a medidas de protecção por outros preceitos do Regulamento
(veja-se nomeadamente a al. j) do art.º 8.º), mas permitir que em ZPT, em caso de necessidade, se possam desmantelar construções
existentes e em ruínas, como antigas casas de guarda, o que está interdito no actual PO e tem impossibilitado a intervenção do ICNB no
sentido da requalificação desses espaços.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Fernando Mendes Martins

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Tenho quase 70 anos, nascido, criado e residente no lugar da Ermida. De momento o que mais me preocupa é o pastoreio, actividade que
exerço desde sempre.
Não posso aceitar o ponto 3 do art.º 12 e o ponto 3 do art.º 28. Sempre andei com o gado nestas serras e nunca estragamos nada. Esta serra
já vem dos nossos antepassados e queremos que cheguem até aos nossos netos Não precisamos que ninguém nos venha dar lições,
sabemos o que queremos. Sempre zelamos pelo que é nosso e vamos continuar a fazê-lo.
- Queremos continuar a fazer os nossos muros e casas como sempre o fizemos, com a pedra dos nossos montes.
- Queremos continuar a deitar o saibro nos caminhos. Acreditem, não há ninguém que zele tanto pela nossa terra como nós.
Deixem-nos em paz que pela nossa terra fazemos tudo."

Resposta:
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas
zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma
ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
A extracção de recursos geológicos, incluindo pedra e saibro, está regulada por legislação nacional, aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à recolha de pedra solta e à
extracção de saibro, desde que cumprida a legislação aplicável, para autoconsumo.
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Tipo Participante: Particular

Nome: José Maria Ribeiro Carvalho

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Sou pastor à cerca de 40 anos e, sempre pastoriei o meu gado respeitando a natureza, preservando os currais, plantando carvalhos, e
limpando trilhos.
Como tal, não concordo com mais nada que não seja manter o pastoreio como sempre os nossos usos e costumes determinaram.
Vou continuar a ser pastor!
Não é um artigo ou meia dúzia de técnicos que, se calhar, nem o Parque conhecem, que vão alterar o meu modo de vida dentro do território
onde nasci.
Mais declaro que, o ponto 3 do Artigo 12.º e o mesmo ponto do Art.º 28º são, para nós residentes uma ofensa que não aceitamos."

Resposta:
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas
zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma
ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
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Tipo Participante: Associação

Nome: ASSOCIAÇÂO CRIADORES DA RAÇA CACHENA

Comentários/Questões:
Vamos fazer algumas considerações, no sentido de sensibilizar sempre com a convicção de que o fazemos para melhorar o POPNPG.
Congratulamo-nos com o facto de ser livre o pastoreio em toda a área do Parque e dentro dos baldios das freguesias, no entanto o pastoreio
tradicional, nos bovinos tem uma tradição em regime extensivo sem vezeira, na maioria da área o que não pode ser imposto às populações a
alteração deste regime, nem serem penalizadas para efeitos de indemnizações.
Em relação à discussão pública, bem como a outros assuntos relacionados com a raça que representamos, a nossa proposta é de que
deveríamos ser consultados na elaboração destes documentos, à semelhança do primeiro Plano de Ordenamento, para o qual demos a nossa
colaboração, mobilizando os agricultores às sessões de esclarecimento porque sem eles a participarem nos processos, não será possível
implementar medidas com sucesso.

Resposta:
O PO não impõe uma modalidade específica de regime extensivo para o pastoreio, apenas exige que seja em regime extensivo e conforme a
prática tradicional.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Domingos António Carvalho Principe

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Eu sou habitante do lugar da Ermida e sinto-me prisioneiro na minha terra. Segundo Plano de Ordenamento, vamos perder os direitos dos
usos e costumes, nomeadamente no pastoreio, lenha e pedra para construção de casas e muros dos campos. Há bastante tempo várias
pessoas na Ermida os seus cães que estavam presos, foram mortos pelos lobos. Ninguém se importou, não os pagaram e mais uma vez este
povo foi lesado nos seus direitos.
O miradouro da Pedra Bela, tão visitado, uma mais-valia que o povo da Ermida tem, existem umas placas "Por razões de segurança, o
miradouro encontra-se em fase de remodelação" será mais uma restrição camuflada? Bem nos parece que querem arrumar connosco. Cresci
na serra guardando rebanhos, quero que os meus filhos tenho esse direito. Faço um apelo aos "senhores dos gabinetes" não venham impor
leis, esquecendo-se que somos humanos, naturais e residentes nesta terra."

Resposta:
O PO não retira os direitos emergentes dos usos e costumes. Para dissipar dúvidas foi alterado o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte
forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e
costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “. Ainda para reforçar esse entendimento,
relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para
práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de
lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades
tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e
acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de
corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de
autoconsumo”.
Quanto à recolha de pedra, a mesma é permitida para autoconsumo.
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Tipo Participante: Particular

Nome: António Ferreira

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Fui emigrante 35 anos na França, e quando regressei resolvi manter a mesma actividade que tinha antes de sair do meu país "pastor".
Regressei há 2 anos e comprei um rebanho de cabras para continuar o que sempre gostei de fazer. A serra que encontrei não era a mesma de
35 anos atrás. Os caminhos de pastoreio não existem, as fontes todas abandonadas, ainda arranjei algumas. Agora pergunto, é isto o
P.N.P.G.? É desta forma que se contribui para a melhoria da qualidade de vida dos residentes? Tinhamos uma serra limpa e agora temos tudo
abandonado, até os abrigos dos pastores, quase não existem. Tinhamos pasto, agora só temos mimosas. Eu que estive tanto tempo fora, é
que posso dizer a desgraça em que se encontra a nossa serra. Ainda por cima o lobo matou-me 53 cabras, tive muitas dificuldades para que
me pagassem e não mas pagaram todas, alegando que não havia vestígios suficientes. É desta forma que se contribui para a fixação das
populações? Devem estar a brincar com esta gente simples e honesta. Nos outros tempos o gado andava sozinho na serra, dias seguidos,
verão e inverno e nunca faltava nenhum, agora os lobos estão à porta da corte. Será que querem ficar com os lobos e correrem com as
populações? Haja bom senso, não prejudiquem mais esta gente, que tão mal tratadas têm sido com as sucessivas direcções do Parque."

Resposta:
Não tem relação directa com o PO.
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Tipo Participante: Associação

Nome: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CABREIRO

Comentários/Questões:
Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que o facto de participar por escrito nesta discussão pública, não significa que reprovamos o
POPNPG, mas sim queremos manifestar o nosso apoio à elaboração deste, no entanto vamos fazer algumas considerações, no sentido de
sensibilizar os responsáveis, e sempre com a convicção de que o fazemos para o melhorar.
A Associação Desportiva e Cultural de Cabreiro adiante (ADCC), foi constituída em 1992 e foi pioneira na execução dos planos de exploração
cinegética dentro do PNPG, e desde essa época, tem tido uma relação institucional com o Parque de grande cooperação, excepto na anterior
direcção.
Lembramos que fomos para a linha da frente no combate ao fogo que destruiu por completo a Nossa Zona do Ramiscal, colaboramos no
comando operacional no Mezio nesse combate embora todos os esforços fossem vãos. Fomos os maiores críticos quanto à forma como os
acontecimentos se desenvolveram, nomeadamente quanto à negligência no combate inicial, por isso achamos que será por essa a razão pela
qual a nossa freguesia é a mais penalizada em área a interditar à caça nas ZPP1 e ZPP2. Estranhamos que as zonas de amostragem que se
baseou o estudo, segundo o que nos afirmaram na sessão de Arcos de Valdevez, fossem tão distantes da nossa área, e se olharmos para o
mapa, a nossa zona é a mais castigada. Queremos salientar que fomos acérrimos defensores da Zona de Protecção Integral que agora lhe
chamam ZPT, sempre convivemos muito bem com essa Zona, com a natureza, fomos cumpridores do acordo que tínhamos com o Parque,
somos talvez a única Zona de Caça Associativa que nunca introduziu nenhum exemplar de caça em repovoamentos, fechamos uma época à
caça em toda a área ardida, para que depois de avaliado o impacto do fogo, decidir se poderíamos continuar a caçar, fazendo censos, coisa
não inventariada na proposta de revisão do POPNPG. Fizemos saber aos responsáveis da época do grande incêndio, que o impacto estava a
ser gravíssimo, nomeadamente depois das chuvas que se seguiram, pois as cinzas fizeram milhares de trutas desaparecer, assim como as
lontras que se mudaram ou desapareceram, os répteis como o lagarto. Fizemos desde há muitos anos um apelo ao Parque para se
organizarem formas no inverno de maneio dos matos, no sentido de minimizar estas catástrofes, sempre estivemos dispostos a colaborar no
entanto, nestes últimos anos as Direcções tem privilegiado o diálogo com os Municípios só, o que nem sempre dá os melhores frutos.
Lembramos que o primeiro Plano de Ordenamento teve a participação das populações, isto é, o Director ao tempo e os técnicos, deslocavamse às freguesias para apresentar o Plano e ouvir as sugestões das populações, por isso teve tão pouca ou nenhuma contestação.
Somos a Zona de Caça Associativa com maior densidade de perdiz vermelha e coelho bravo, (espécies indígenas por nunca termos feito
nenhum repovoamento) corço e javali. A única, dizem, águia-real que existe no Ramiscal convive connosco à muitos anos, sendo esta uma
zona que maior população de lobo-ibérico, não tendo diminuído com a Zona de Caça, antes pelo contrário, aumentou.
Por todas as razões acima expostas, solicitamos as seguintes alterações.
Artigo 10º
Tipologias Ordenamento
Áreas de Ambiente natural
O Aumento desta área relativamente ao actual Plano de Ordenamento em vigor, sem que dai advenha qualquer contrapartida positiva para as
associações de caçadores existentes no interior do parque.
Sugerimos que nas áreas sujeitas ao regime de protecção total se mantenham inalteradas e que fique registado neste Plano de Ordenamento,
"que cabe ao ICNB assumir a responsabilidade dos prejuízos ocorrentes das populações cinegéticas da mesma forma que decorre para as
associações de caçadores do art. 114 do Decreto-lei n." 202/2004, de 18 de Agosto, rectificado e republicado pelo Decreto-Lei 20112005 de 24
de Novembro, de forma a defender as culturas das populações locais, nestas áreas."
Parece-nos justo, que um plano que proíbe, restringe, condiciona e obriga a actividade cinegética, a entidade que o obriga, transfira para as
entidades concessionária, pelo menos, o valor da percentagem das receitas arrecadadas no âmbito do disposto no artigo 122.°do Decreto-lei
n." 202/2004, de 18 de Agosto, rectificado e republicado pelo Decreto-Lei 201/2005 de 24 de Novembro, pelas concessões das zonas de caça
deste território.
Zona protecção parcial do tipo I e parcial do tipo II
No caso das zonas protecção parcial do tipo I e II, não nos revemos nesta forma de ordenar o território. Que valores superiores se levantam
quando interditarem à caça em determinadas áreas? Que critérios presidiram à escolha das mesmas? Que estudos estiveram na base da
interdição? Existem estudos sobre espécies cinegéticas e sobre o impacto positivo dos caçadores sobre o meio ambiente?
Nesta proposta o caçador é tido como um predador, que danifica o património natural, que dispõe de capacidade de deslocação e facilidades
de comunicação, concentra-se em áreas que em cada momento têm maior densidade de animais, e aí exercer a sua pregação e prejudica as
populações de espécies selvagens (ideia similar à constante no relatório da Revisão do POPNSAC, de 2007).
Consideramos que estas áreas interditas à caça têm de ser melhor justificadas, e as eventuais interdições não devem ser consideradas como
definitivas, mas sim até se atingirem determinados objectivos. O que iriam fazer quando determinada espécie, por algum motivo, comece a
ganhar dimensões que ponham em causa a demais espécies? Ainda relativamente á sinalização destas áreas, consideramos que a mesma
deve ficar a cargo do Parque.
Assim, sugerimos que no ponto 1 do artigo 14.°seja incluída uma nova alínea com a seguinte redacção "Para fins do exercício da actividade
cinegética em regime ordenado". De igual forma no ponto 1 do artigo 16.°seja incluída uma nova alínea com a seguinte redacção "Para fins do
exercício da actividade cinegética em regime ordenado"
Actividade cinegética
Analisemos então o artigo 29.°.
Estamos de acordo com a interdição da caça no regime não ordenado, como é óbvio, dado que fomos os primeiros a defender o regime
ordenado e a implementa-lo no terreno, assim ao ponto 1 e 2 não temos nada a assinalar.
Propomos a exclusão do articulado no número 3, nas zonas de protecção parcial do tipo I ou do tipo II, sugeríamos que a limitação fosse
enquadrada no conceito Capturas Máximas Sustentáveis (CMS) para garantir que a população conseguirá manter a mesma densidade, este
conceito tem o seu fundamento em capturar só aqueles animais que de qualquer forma vão morrer de causas naturais, de maneira a que o
impacto da caça se reduza a substituir factores de mortalidade natural por capturas.
Assim exortamos a introdução do seguinte texto para o número 3, "A utilização em termos cinegéticos das zonas de protecção parcial do tipo I
e II deveram ser discutidas em sede de comissão de análise das propostas de alteração ao POPNPG. Para esta discussão de compromisso
far-se-á a análise do contributo apresentadas individualmente pelas diversas zonas de caça já implementadas."
Relativamente ao ponto 4, esta situação está prevista na lei Geral da Caça, nesse sentido achamos redundante a colocação desta alínea.
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Neste pressuposto propomos a sua exclusão.
O ponto 5 merece-nos algumas considerações. Se o próprio ICNB, nas discussões anuais sobre o calendário venatório reconhece que não
dispõe de estudos suficientes sobre espécies cinegéticas, quer sedentárias quer migratórias, que o legitimem a divergir sobre a interdição da
caça a determinadas espécies, ou ampliar o calendário a outras espécies, isto sem falar nos períodos de retorno das espécies migratórias,
certo é que, o Plano de Ordenamento não deve impor interdições e limitações sem fundamentar tecnicamente.
É mais uma penalização para as já carenciadas populações locais, dado que vêm diminuídas as jornadas de caça, mantendo os custos,
sujeitando os caçadores a mais um esforço financeiro para caçarem as mesmas espécies nas zonas de caça vizinhas;
Todos os anos o IeNB, recebe das Zonas de Caça inseridas nas áreas classificadas os resultados de exploração cinegética, tratando os
dados, facilmente se verificará relativamente as espécies migradoras que o que é diminuído nas áreas classificadas é uma ínfima parte do que
é diminuído no País, na Europa e em África.
Neste pressuposto, sugerimos a alteração deste ponto para a seguinte redacção: "Os períodos de caça são aqueles que advêm do calendário
venatório aprovado por portaria elaborada pelo MADRP, em presença de estudos que demonstrem a mais-valia de alterações na preservação
de determinada espécie e em determinado local e após aprovação Comissão Técnica de Acompanhamento os dias, períodos e os processos
podem ser alterados", desde que seja parte efectiva a presença do representante dos caçadores como se propõe anteriormente.
Apontamos a supressão total do anexo IV deste regulamento.
Lembramos que o Calendário Venatório elaborado pelo MADRP é elaborado após consulta do IeNB e das OSC de 1.0 nível, considerando as
regras definidas pela Directiva Aves fazendo a necessária compatibilização da exploração cinegética com aquela norma comunitária, de modo
a corrigir as situações que mereceram reservas da Comissão Europeia na época venatória anterior. Salvaguarda determinadas espécies
cinegéticas cujas populações residentes apresentam quantitativos inferiores ao desejável, como é o caso do pato -trombeteiro, do zarro comum, do zarro- -negrinha, do marreco e da frisada. Encara a especificidade diferenciada da actividade venatória relativa às espécies
sedentárias e às migratórias, bem como aos terrenos ordenados e não ordenados, de modo a ter em conta os princípios de sustentabilidade e
de conservação das espécies. Aprecia que nos terrenos ordenados a sustentabilidade e a conservação das espécies constitui, por maioria de
razão, responsabilidade das entidades gestoras e que é a estas que compete determinar o esforço da caça de acordo com o princípio da
sustentabilidade e determina que nos terrenos ordenados os limites diários de abate autorizados para cada espécie cinegética sedentária são
os estabelecidos nos respectivos planos. Tem em conta que um menor número de datas de abertura e de fecho da caça às espécies contribui
para uma melhor gestão e exploração adequada do património cinegético e conduz a uma maior facilidade de cumprimento das normas por
parte dos caçadores.
Quanto a limitação do ponto 6, parece-nos aqui existir um lapso de linguagem, assim sugeríamos a seguinte redacção, "Os Planos de Gestão
e Planos de Ordenamento e Exploração Cinegética devem estabelecer um contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com base
na razão mínima de 20 há de terreno cinegético por cada caçador, salvaguardada a excepção de quando houver a necessidade de enquadrar
todos os caçadores locais.".
Relativamente aos pontos 7 e 8, que se referem as espécies de caça maior as reservas aqui colocadas parecem-nos medidas desirmanadas,
que conflituam com a Lei da caça, sem qualquer resultado prático nem enquadramento técnico. Assim sugerimos que sejam suprimidas e
colocado um novo ponto com a seguinte redacção, "as medidas de gestão a implementar para a caça maior serão aqueles que provirem da
implementação de um ou mais Planos Globais de Gestão, que se aconselha a constituir, mantendo-se à sua constituição o previsto nos
actuais POEC’S.".
Estes Planos Globais de Gestão são enquadrados legalmente pelo Artigo 13.0 da Lei de Bases Gerais da Caça (Lei 173/99 de 21 Setembro)
que verbaliza que as normas de ordenamento cinegético devem contemplar:
a) Áreas mínimas de gestão viável dos recursos cinegéticos, que assegurem a conservação, fomentam e exploração racional das espécies
cinegéticas em moldes sustentáveis, em conformidade com a sua aptidão cinegética predominante e os objectivos que prosseguem.
B) A existência de planos de gestão e exploração cinegética e de planos globais de gestão e exploração obrigatórios, quando várias zonas
constituam uma unidade biológica para determinada população cinegética;
Taxas e Pareceres do ICNB
A existência da Portaria 1245/2009, de 7/10 que estabelece o montante das taxas devidas pelos serviços prestados pelo Instituto de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P., que foi elaborada à revelia do Ministério da Agricultura, e da Fencaça (OSC 1º nível), levanos a propor a introdução de mais um ponto neste articulado com a seguinte redacção, "Não serão devidas taxas por qualquer parecer que as
associações de caçadores do PNPG necessitem para a constituição, renovação e gestão das Zonas de Caça e campos de treino de caça".

Resposta:
A responsabilidade pelo pagamento de prejuízos causados por espécies cinegéticas esta definida pela legislação em vigor da caça (DL
202/2004, de 18 de Agosto, com a redacção do DL 201/2005, de 24 de Novembro) e o PO em nada vem alterar essa responsabilização nem
tem competência para tal. Do mesmo modo, não cabe ao PO definir ou alterar a repartição de taxas instituídas por outra legislação e outras
entidades públicas.
Tanto o PO como a legislação de caça prevêem mecanismos de controlo de densidade de espécies nos casos em que se identifiquem
desequilíbrios ecológicos.
A sinalização das áreas de caça interdita ou condicionada é uma obrigação que decorre da legislação cinegética vigente e sobre a qual não
cabe ao PO regular.
Não se concorda com as sugestões para o nº 1 do artigo 14º e para o nº 1 do artigo 16º porque se entende que a actividade cinegética não é
compatível com os níveis de protecção previstos para a Área de Ambiente Natural.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 3 do art.º 29.º porque o pretendido é excluir o exercício da actividade cinegética da Área de
Ambiente Natural e das zonas com maior nível de protecção, servindo este n.º 3 apenas como garante de que os direitos para exercer a
actividade cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
Não se concorda com a sugestão de exclusão do n.º 4 do art.º 29.º, porque o acompanhamento e aprovação dos planos de ordenamento e
exploração cinegética e dos planos anuais de exploração, dado o impacte que podem ter na gestão de outras espécies não cinegéticas de
particular sensibilidade, devem ser vistos e aprovados pelo ICNB, não estando essa necessidade de aprovação pelo ICNB garantida para o
futuro na legislação cinegética.
Não se concorda com a sugestão apresentada para o n.º 5 do art.º 29.º, nem com a supressão do Anexo IV. O balizamento que o Anexo IV faz
aos períodos, processos e meios de caça a utilizar na exploração das espécies cinegéticas considera a legislação de caça em vigor e,
consequentemente, os princípios biológicos que lhes deram origem. Entende-se para além disto que sendo o Parque Nacional um espaço cuja
utilização e fruição tem outros objectivos de importância pública e de âmbito nacional (descritos no art.º 2.º da proposta de regulamento do
POPNPG) deve este Instituto limitar alguns períodos e processos de caça a algumas espécies com o objectivo de promover a compatibilização
da actividade cinegética neste espaço com a realização de outras actividades recreativas, de visitação e fruição. Por isto, em algumas
espécies os períodos de caça são regulados de forma a permitir a realização de outras actividades, mantendo-se em todos os casos a
possibilidade de explorar as espécies constantes da lista de espécies cinegéticas aprovadas no POEC das ZCAs. Importa sobre este assunto
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ainda referir que fruto das diversas contribuições recebidas e aceites em sede de discussão pública se propõe agora alterar o Anexo IV nos
seguintes pontos:
Galinhola: período – 1 de Novembro a 31 de Janeiro
Pombo-Bravo: período – 1 de Outubro a 31 de Janeiro
Pombo-Torcaz: período – 1 de Outubro a 31 de Janeiro
Tordos: período – 1 de Novembro a 31 de Janeiro
Agradece-se a chamada de atenção para o lapso constante do n.º 6 do art.º 29.º, que passou a ter a seguinte redacção: “Os planos de gestão
e os planos de ordenamento e exploração cinegética devem estabelecer um contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com base
na razão mínima de 20 hectares de terreno cinegético por cada caçador “.
Não se concorda com a sugestão para os n.ºs 7 e 8 do art.º 29.º porque, independentemente da elaboração e implementação de um ou mais
Planos Globais de Gestão – que devem efectivamente ser elaborados e implementados quanto antes –, existem desde já algumas regras
básicas que urge fazer cumprir, nomeadamente relativas à caça de salto ao javali, pela incompatibilidade da sua prática com a conservação
dos valores naturais.
A caça de salto ao javali é reconhecido pelo ICNB como um processo não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna
protegida (especialmente lobo-ibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça
a esta espécie em Áreas Protegidas e outras Áreas Classificadas. Importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao
javali está prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que
idealmente deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios
acima referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
O PO não estabelece taxas.
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N.º participação:

41

Tipo Participante: Particular

Nome: Afonso Alves Branco

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Sou residente no lugar de Chã-da-Ermida à vários anos, dos quais conheço bem os usos e costumes da nossa população. Gostaria de saber
como pretendem garantir que a nossa população possa continuar a participar dessas actividades, tendo em conta que no ponto 3 do artigo 12.º
e no mesmo ponto do artigo 28.º, põem em dúvida acerca da manutenção de uma actividade secular que tanto valor tem para a nossa
população. Será que nós (residentes) não podemos insistir na necessidade de promover e valorizar os nossos usos e costumes, tal como
praticamos à vários anos atrás?"

Resposta:
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas
zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma
ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
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N.º participação:

42

Tipo Participante: Particular

Nome: Firmino Manuel Ferreira da Mota

Comentários/Questões:
"Desde que o P.N.P.G. foi criado, já lá vão 38 anos, desde aí, sempre me lembro da existência de funcionários a limpar e a zelar as nossas
serras, principalmente a combater as infestantes existentes tais como as "mimosas" que ao longo dos anos têm vindo a ganhar terreno cada
vez mais. Foi uma "praga" que veio para as nossas serras, para além de vir aumentar a sua existência de ano para ano, também os
funcionários ainda existentes no P.N.P.G. não sabem ou não conseguem limpar as nossas serras desta calamidade. Acho que a direcção do
P.N.P.G. deveria dar prioridade a esta situação e não andar a alterar coisas que sempre existiram e vão continuar a existir por vontade da
população."

Resposta:
O PO prevê uma área de Intervenção Específica para Manchas de Espécies Invasoras Lenhosas, que visa o controlo e erradicação das
espécies invasoras lenhosas.
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N.º participação:

43

Tipo Participante: Particular

Nome: Arminda Delfina Cosme Miranda

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Durante os 38 anos de existência do PNPG quase nenhum dos seus objectivos se concretizou, quase só se tem limitado a dificultar a vida das
populações locais.
A serra cada vez está pior cheia de mimosas, mas que praga nos havia de acontecer. Não há forma de as eliminar. Tanta gente a passear de
carro e não há quem trabalhe? No tempo em que isto era uma verdadeira serra, os guardas florestais viviam nas casas florestais espalhadas
pelo Parque e tudo andava muito melhor, porque havia presença humana. Hoje as casas encontram-se degradadas e os "guardas da natureza"
passeiam-se de carro. Ponham-nos a vigiar a serra a pé, como era feito em outros tempos. Quero que a nossa serra seja protegida, mas não
contra os direitos dos residentes.
Será que a direcção do Parque gosta mais da serra do que nós? Concerteza que não é a melhor forma, de o fazerem, é bom que todos nós
cheguemos a um acordo. Todos temos a ganhar. A serra, populações e turistas."

Resposta:
O PO prevê uma área de Intervenção Específica para Manchas de Espécies Invasoras Lenhosas, que visa o controlo e erradicação das
espécies invasoras lenhosas.
As restantes observações não dizem respeito ao PO em Discussão Pública.
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N.º participação:

44

Tipo Participante: Particular

Nome: Daniel Ribeiro da Rocha

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Resumo o meu comentário, a estas pequenas observações:
- Parem e Pensem ...
- Reflictam sobre a causa e efeito ...
- Não esqueçam, que dois terços da ária do P.N.P.G., são terrenos privados dos quais pagamos os devidos impostos.
- Os turistas que visitam o Gerês (P.N.P.G.), utilizam os nossos terrenos, pensando que são propriedade do estado. Dou como exemplo a
cascata do Taiti, como é conhecida na internet, as pessoas para usufruírem dela! Têm de passarem forçosamente, porque não há outro
acesso, pelo meu terreno.
O que fariam se tivessem pessoas a passar ou a usar a vossa propriedade sem lhes dar uma satisfação ???
- Não há nada neste P.O., que garanta o nosso futuro e, os nossos direitos adquiridos.
- Falem connosco; juntos encontraremos soluções para as duas partes.
- A boa satisfação entre o povo e o P.N.P.G., desenvolverá a harmonia, que terá como resultado a excelente protecção do único e riquíssimo
património ambiental deste parque e, o reconhecimento da nossa gente, como parte integrante desta ária protegida. Se isto acontecer, incutenos ainda mais a responsabilidade da nossa acção nesta ária.
Com os melhores cumprimentos
Atentamente"

Resposta:
Não tem relação directa com o PO em Discussão Pública.
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N.º participação:

45

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Pereira da Mota

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Neste Plano de Ordenamento do Parque Nacional, abordamos como questão central e dinamizadora de todas as vontades e de todos os
planos existentes a questão "financiamento" que como todos sabemos e mais a direcção do Parque Nacional da Peneda-Gerês sabe o quanto
é importante para a execução de tudo o que é vertido neste regulamento. É importante referir uma vez mais, esta questão, que tem sido
colocada há vários anos, como espera o P.N.P.G. prosseguir com este plano, se na realidade, nunca tem orçamento para nada?
Pois, como é do conhecimento de todos, em geral, que o P.N.P.G. durante os seus 38 anos de existência, não só não concretizou
praticamente, nenhum dos seus objectivos como quase só se tem limitado a dificultar a vida das populações locais."

Resposta:
Não tem relação directa com o PO em Discussão Pública.
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N.º participação:

46

Tipo Participante: Particular

Nome: José Maria Fernandes da Rocha

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Sou vezeiro de Rio Caldo há volta de 40 anos. Quero que os usos e costumes do nosso povo continue. Quero ter direito às pastagens, sem
limite de tempo (subidas e descidas à serra), manter os fornos (cabanas), arranjando-os se for necessário, para que se possa dormir e
cozinhar. Manter os trilhos limpos e fazer fogo controlado nas pastagens.
Todas estas reivindicações não são novas, vem dos nossos antepassados. Queremos continuar a levar a viatura até aos locais que sempre foi
possível levar (mata de albergaria). Queremos continuar a levar a vida simples e honesta que sempre tivemos. Também é necessário que o
Parque seja responsável pelos prejuízos causados pelo lobo. Há muitos casos que o Parque não tem pagado esses prejuízos, para além de
ser difícil que o paguem. Também quero reivindicar que o pastor quando vai guardar o seu gado, pode levar a família (filhos, netos), já eu o
fazia com os meus pais e avós, agora quero que os meus me sigam as pisadas.
Estou certo que todos queremos o melhor para o único Parque Nacional do País."

Resposta:
Os direitos ancestrais e tradicionais relacionados com o pastoreio estão assegurados pelo PO, tal como, sujeito a controlo administrativo nas
zonas de nível de protecção mais elevado, o arranjo de trilhos e o fogo controlado nas pastagens. Em ZPT o fogo controlado só poderá ser
realizado tendo em conta os fins de salvaguarda da área ou dos seus interesses de conservação. A circulação de residentes também não está
sujeita a qualquer impedimento. No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao
n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do
art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“.
As restantes questões não têm a ver com o PO.
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N.º participação:

47

Tipo Participante: Particular

Nome: Adelino da Rocha Vieira

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Ainda me lembro, de 1971 em que o P.N.P.G. foi criado, tudo foi prometido às populações, consagração dos seus usos e costumes e mais
regalias. Passados estes anos, a degradação do P.N.P.G., é quase total e a vida dos naturais e residentes insustentável. Tenho quase 80
anos e sempre vivi da pastorícia, como tal não posso aceitar as restrições que constam no plano de ordenamento. Tudo o que temos na nossa
serra é o resultado do trabalho dos nossos antepassados e não dos que se encontram nos gabinetes. As reivindicações são mais do que
legítimas, é tudo o que temos direito, estamos na nossa terra e não podemos aceitar que alguém, que é não sei de onde, nos venha impor
regras. A minha família foi criada da pastorícia, 4 dos meus filhos ainda o fazem, por conseguinte volto a repetir os usos e costumes dos
nossos antepassados, têm que ser respeitados, pois Rio Caldo, já pastoreia nestas serras há mais de 300 anos.
Não posso aceitar, o ponto 3 do artigo 12.º e o ponto 3 do artigo 28.º. Espero que levem em consideração esta reivindicação, não será bom
para ninguém terem as populações "no contra".
Não há ninguém que goste mais da serra do que nós."

Resposta:
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas
zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma
ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
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N.º participação:

48

Tipo Participante: Particular

Nome: Domingos da Costa Vieira

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Tal como o meu pai vivo da pastorícia e parece-me que este Plano de Ordenamento quer acabar com o pouco que temos. Já não basta o
prejuízo que o lobo nos tem dado. Esta direcção do Parque preocupa-se mais com o lobo, do que a vida das populações residentes.
Concerteza até dava um certo jeito o Parque ficar sem população, andavam todos mais à vontade.
Não posso estar de acordo com o ponto 3 do art.º 12.º e o ponto 3 do art.º 28. Sempre andei por estas serras à vontade, os meus
antepassados também o fizeram e nunca estragaram nada. Quem gosta e precisa não estraga.
Gostava de perguntar se este Plano contribui para a fixação das populações e para a melhoria da sua qualidade de vida? Assim, com tantas
restrições e proibições? Não brinquem connosco somos pessoas de bem."

Resposta:
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas
zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma
ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Amaro Fernando Cosme Ribeiro

Comentários/Questões:
A proposta de Regulamento do POPNPG não é o melhor estímulo para os residentes no território do PNPG, nomeadamente agricultores e
pastores. O que temos assistido ao longo do tempo de intervenção do PNPG é uma cada vez maior aplicação de restrições e de proibições às
actividades tradicionais.
É caso para perguntar se já não se pode ser um jovem e modesto agricultor dentro do P NPG? Numa altura de acentuada crise económica e
até social, quando aparecem novos incentivos aos jovens agricultores e particularmente para as áreas desfavorecidas do país, onde estou
integrado e onde me sinto como um verdadeiro protector da natureza e do ambiente, na minha actividade quotidiana nas lides da agricultura e
do pastoreio, na manutenção e requalificação de fornos (cabanas) e de trilhos, vemo-nos ameaçados de não poder beneficiar desta
oportunidade de ajuda comunitária.
Até na visitação, quantas vezes somos guias e apoio dos turistas? Quantas vezes se aproximam dos nossos gados para fotografar e para lhes
contarmos as nossas tradições?
Por estas razões, além de muitas outras que aqui poderia referir, manifesto a minha discordância com as propostas apresentadas e
particularmente porque as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12.º, 14.º e
16.º da proposta de Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as
nossas propriedades e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limitrofes da Serra do Gerês
devem continuar a ser garantidas as seguintes regalias, reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas:
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras:
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo:
- A apanha de lenhas secas e rasteiras:
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;

Resposta:
O PO garante os direitos reivindicados. No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al.
g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º
1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse
entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte
redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte
e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As
actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de
mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para
fins de autoconsumo”. Relativamente ao pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das
populações é tida em conta, para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença
humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados
com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Guilherme de Oliveira Vasconcelos

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Sendo um habitante residente e natural desta área do Parque Nacional desde que nasci, vejo este novo Plano de Ordenamento com muitas
alterações em relação a tudo no que diz respeito aos usos e costumes antigos, aqueles dos quais ainda exercia com os meus familiares. Uma
dessa actividades está relacionada com a agricultura, onde agora neste novo Plano o P.N.P.G. procura condenar à sua extensão, como está
exposto na h) do artigo 14.º, que se refere à actividade apícola em ZPP1. A agricultura desde que nasci sempre foi muito importante na nossa
população tendo em conta na riqueza de flora existente nas nossas serras, acha que esta actividade é uma actividade nociva que precise de
fiscalização e autorização nesta zona de protecção? Não me parece."

Resposta:
O PO, em ZPP1, apenas sujeita a autorização a instalação de novos apiários, não condicionando a actividade apícola nos apiários existentes.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Severino Ribeiro Fernandes

Comentários/Questões:
Há mais de 43 anos de vida na Serra, integrando todos os anos a Vezeira de Rio Caldo, nunca conheceu qualquer restrição à sua actividade
de pastor, pelo que não aceita as que agora se pretendem impor.
A vezeira de Rio Caldo, como de outros lugares, já tem mais de 300 anos, desconhecendo-se a data da sua criação, consagrando usos,
costumes e direitos ancestrais, que não podem agora ser anulados ou limitados, antes se devendo preservar e valorizar como testemunho de
uma cultura e tradição que marcaram positivamente o valioso património onde se integram.
Por estas razões, além de muitas outras que aqui poderia referir, manifesto a minha discordância com as propostas apresentadas e
particularmente porque as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12º, 14°e
16º da proposta de Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as
nossas propriedades e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limítrofes da Serra do Gerês
devem continuar a ser garantidas as seguintes regalias, reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas:
- O apascentamento de gados na serra,'
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo;
- A apanha de lenhas secas e rasteiras;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;

Resposta:
O PO garante os direitos reivindicados. No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al.
g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º
1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse
entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte
redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte
e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As
actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de
mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para
fins de autoconsumo”. Relativamente ao pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das
populações é tida em conta, para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença
humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados
com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Paula Cristina Rodrigues Fernandes

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Como cidadã e residente na área do Parque Nacional gostaria de referir um dos pontos que é muito importante para a população da minha
idade (jovem) o emprego. No que se refere à definição de Actividade Local - alínea c) do artigo 4º, tal como está concebida pelo P.N.P.G., terá
apenas como consequência a sucessiva castração de novas oportunidades de investimento e emprego que, como sabem, é de máxima
importância para a fixação de jovens, constituindo mais um prejuízo muito grave para a nossa população. Com isto tudo, só vai aumentar o
nível de emigração nas classes mais jovens."

Resposta:
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica. A única actividade classificada como industrial praticada no território do PNPG que
ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados
pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local mas que está intimamente relacionada com a actividade
produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com
a protecção dos recursos e valores naturais.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Teresa da Costa Névoa

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Pertenço à vezeira de Rio Caldo, dando continuidade a actividade dos meus antepassados. Desconhece-se a data de início da vezeira, mas
segundo consta existe há mais de 300 anos. Não posso aceitar o ponto 3 do art.º 12º e o ponto 3 do 28º, nós pastores ficamos muito
prejudicados. Não acredito que na minha terra tão bem cuidada pelos nossos antepassados, possa haver proibições desta natureza. Sempre
fomos nós, povo desta terra, que ao longo dos anos criamos as condições necessárias para haver em Portugal o único Parque Nacional.
Queremos continuar a usufruir da consagração dos usos e costumes destas serras.
Desde que se formou o Parque, temos assistido a uma degradação diária. Será que é o povo desta terra responsável por tal fenómeno? Cada
um tem direito ao que é seu. Deixem-nos tratar do que é nosso."

Resposta:
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas
zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma
ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Cabril

Comentários/Questões:
Comentários:
Alínea t) do Artigo 4°- Proposta de Alteração:
Pedra Solta - Pedra cuja obtenção não resulte da utilização de explosivos ou escavações nem da utilização de maquinas para a sua extracção
ou corte.
Artigo 6º - Proposta de inclusão das seguintes alíneas:
q) - Facilitador de um processo que conduza à execução do saneamento básico em todas as aldeias do PNPG;
r) - Redução de 50% do IMI para os naturais e residentes do PNPG e redução de 25% do IMI para 28 habitação.
Alinea d) do Artigo 7º - Proposta de Alteração:
Instalação de novas infraestruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos excepto em
sistema de microprodução. Exceptua-se a interdição da instalação de tais equipamentos em infraestruturas existentes, designadamente,
moinhos, lagares, açudes, azenhas, outras que se encontram na zona de ambiente rural.
Alinea f) do Artigo 8º - Proposta de Alteração:
A abertura de novas vias de comunicação ou acesso, excluindo acessos de carácter agrícola e florestal, bem como o alargamento, correcção
de perfil e qualquer alteração das existentes,
incluindo obras de manutenção e requalificação quando impliquem modificação da plataforma, melhoramentos no âmbito do Sistema Nacional
da Defesa da Floresta contra Incêndios;
Alinea j) do Artigo ao - Proposta de Alteração:
A destruição ou o desmantelamento de construções que integrem o valor natural paisaglstico do PNPG, designadamente, espigueiros, eiras
em lajedo de granito, azenhas, lagares de azeite e de vinho, levadas de pedra, moinhos, açudes, árvores centenárias, fojos, silhas, cabanas e
currais.
Alínea I) do Artigo 8º - Proposta de Alteração:
A realização de novos mercados, feiras ou festivais.
Nº 3 do Artigo 14°- Proposta de Alteração:
São também isentados de taxa, no acesso à Albergaria, os residentes da Freguesia de Cabril, por não terem alternativa para se deslocarem à
Galiza e Alto Minho, pela ligação de afinidade, comércio e usos e costumes de há séculos com estas regiões.
Allnea a) do Artigo 24º - Proposta de Alteração:
A construção de barragens, excepto os diques e pontos de água destinados à protecção contra incêndios, abastecimento público de água,
rega, abeberamento de gado, mini-hidricas e praias fluviais.
Alinea c) do Artigo 24°- Proposta de Alteração:
Fojos do Lobo da Peneda, Soajo, PincAes, A1cantra (Vila) e Xertelo.
Artigo 27º - Proposta de Inclusão:
I) Turismo;
m) Recursos hídricos; n) Recursos solares
Nº 1 do Artigo 28º - Proposta de Alteração:
A prática das actividades de agricultura e pastorícia na área de intervenção do POPNPG deve ser realizada em conformidade com o Código de
Boas Práticas Agrícolas, com o regime de protecção definido para cada zona pelo presente Regulamento, pelo cumprimento do Regulamento
de Uso, Fruição e Conservação do Baldio, aprovado pela Assembleia de Compartes e de acordo com a legislação em vigor.
Alínea b) do Artigo 33°- Proposta de Alteração:
Na zona de protecção parcial de tipo I, os passeios pedestres e a cavalo para observação e interpretação da Natureza, dentro dos trilhos e
caminhos existentes, e a escalada e o canyoning.
Alínea c) do Artigo 33°- Proposta de Alteração:
Na zona de protecção parcial de tipo II, os passeios pedestres para observação e interpretação da Natureza, dentro dos trilhos e caminhos
existentes, a escalada, o BTI, os passeios a cavalo, a orientação e outros desportos de natureza e actividades recreativas cujos impactes
sejam compatíveis com o grau de protecção desta área.
Nº 5 do Artigo 33°- Proposta de Alteração:
Na área de ambiente rural, zonas complementares, é permitida, sem autorização do ICNB, IP., a realização de eventos desportivos ou
recreativos.
Nº 5 do Artigo 34°- Proposta de Alteração:
É permitida a transumância apícola em toda a área do POPNPG
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Artigo 39°- Proposta de Alteração:
1 - Constitui contra-ordenação ambiental a prática das actividades interditas previstas no presente Regulamento ou as que, sendo
condicionadas, não tenham obtido a necessária autorização ou o devido parecer vinculativo do ICNB, I.P. Constituem também contraordenações a pratica de actividades interditas previstas no Regulamento de Uso, Fruição e Conservação do Baldio e as posturas das
autarquias.
2 - Ao processamento das contra-ordenações, à aplicação das coimas e sanções acessórias e à adopção das medidas de reposição da
situação anterior à infracção, aplica - se o disposto no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade e da legislação em vigor
para as diferentes actividades e as previstas pelas Assembleias de Compartes e autarquias.
Artigo 41°- Proposta de Alteração:
2 - As autorizações e pareceres emitidos pelo ICNB, I.P. são sempre vinculativos, quando proferidos no respeito da lei e dos regulamentos. Da
decisão pode haver recurso para o ministério da tutela.
3 - Na falta de disposição especial aplicável, o prazo para emissão de autorizações e pareceres pelo ICNB, I.P. é de 15 dias úteis.
4 - O ICNB, I.P pode fazer depender a emissão do parecer de um estudo de incidências ambientais, caso em que o prazo referido, no número
anterior, fica suspenso desde a data da proposta desse procedimento. O requerente é informado nos termos previstos no nº 3 deste artigo e do
prazo previsto que não pode ultrapassar os 45 dias úteis.
5 - A ausência de autorização ou parecer no prazo previsto nos números anteriores equivale à emissão de autorização ou parecer favorável,
deferimento tácito.
6 - As autorizações e pareceres emitidos pelo ICNB, I.P. ao abrigo do presente Regulamento caducam dois anos após a data da sua emissão,
salvo se nesse prazo as entidades competentes tiverem procedido ao respectivo licenciamento.
7 - São nulos os actos praticados em violação do presente regulamento.
ANEXO II
C - Proposta de inclusão
Área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda, Soajo, Pincães, Vila e Xertelo.
1 - Fojos do Lobo da Peneda, Soajo, Pincães, Vila e Xertelo.
3 - Os Fojos do Lobo da Peneda, Soajo situam-se no concelho de Arcos de Valdevez, de Pincães. Vila e Xertelo, na freguesia de Cabril do
concelho de Montalegre e abrangem as estruturas dos fojos, propriamente ditas, e toda a área envolvente aos mesmos, desde o inicio das
paredes até ao poço.
4 - Constituem objectivos da área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda, Soajo, Pincães, Vila e Xertelo.

Resposta:
Concorda-se com a sugestão de alteração da redacção da al. t) do art.º 4.º. Ficou com a redacção sugerida: “Pedra solta – pedra cuja
obtenção não resulta da utilização de explosivos ou escavações nem da utilização de máquinas para a sua extracção ou corte”. Considera-se
que a utilização de máquinas no carregamento da pedra não tem interferência significativa no objectivo de preservação da paisagem e da
riqueza geológica do PNPG nem no de pôr cobro à proliferação de extracções ilegais.
As sugestões para as novas alíneas ao art.º 6.º não podem ser atendidas porque o PO não tem habilitação legal para reduzir impostos
municipais (ou outros) nem o ICNB qualquer competência em matéria de saneamento básico. São ambas matérias da alçada dos Municípios.
Não se concorda com a sugestão para a al. d) do art.º 7.º, uma vez que a utilização de infraestruturas preexistentes, como sistemas de regadio
ou açudes de moinho, para a produção de energia eléctrica não está proibida – só é proibida a instalação de novas infra-estruturas para esse
efeito. No entanto, para tornar mais explícita essa possibilidade, altera-se esta al. d) do art.º 7.º para a seguinte redacção: “A instalação de
novas infra-estruturas de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos, excepto em sistema de microgeração ou, no
caso de recursos hídricos, em linhas de água já artificializadas e que sejam limite do PNPG”.
Não se concorda com a sugestão para a al. f) do art.º 8.º, uma vez que o efeito pretendido por este preceito é, antes de mais, controlar a
abertura indiscriminada de acessos agrícolas e florestais.
Agradece-se a sugestão para a al. j) do art.º 8.º, a qual foi integrada, passando a ter a seguinte redacção: “A destruição ou o desmantelamento
de construções que integrem o valor natural paisagístico do PNPG, nomeadamente espigueiros, eiras em lajedo de granito, azenhas, lagares
de azeite e de vinho, levadas de pedra, moinhos, açudes, árvores centenárias, fojos de lobo, cabanas ou currais”.
Foi aceite o sentido da sugestão para a al. l) do art.º 8.º, que passou a ter a seguinte redacção: “A realização de novos mercados, feiras,
festivais ou romarias”.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 3 do art.º 14.º, porque não é o PO, nem cabe ao PO, definir as condições estabelecidas por uma
Portaria existente. É essa Portaria que deve ser alterada, de forma a contemplar o sugerido.
Não se concorda com a sugestão para a al. a) do n.º 1 do art.º 18.º porque a excepção para actividades agro-silvo-pastoris e para protecção
contra incêndios já está assegurada, não sendo possível essa excepção para mini-hídricas quando a construção destas está interdita para todo
o PNPG pela al. d) do art.º 7.º; também a criação de praias fluviais não é de atender como motivação para excepcionar a proibição de
construção de diques e pontos de água, dada a intenção de em ZPC I se limitar a intervenção humana, sobretudo em meios sensíveis como os
recursos hídricos, ao mínimo necessário para o desenvolvimento das actividades tradicionais dos residentes.
Agradece-se a sugestão para a al. c) do n.º 2 do art.º 24.º no sentido de serem incluídos nas Áreas de Intervenção Específica para a
Valorização Cultural e Patrimonial os fojos do lobo de Pincães, de Alcantra e de Xertelo. No entanto, tendo já sido recuperados dois fojos no
concelho de Montalegre e na impossibilidade de se proceder à recuperação de todos os fojos existentes, optou-se por escolher exemplares
significativos das tipologias existentes em todo o território do PNPG e intervir apenas nesses.
Não se concorda com a sugestão para novas al. l), m) e n) do art.º 27.º porque não há regras específicas para as actividades a que se
destinariam (turismo, recursos hídricos, recursos solares) que não estejam já contempladas noutras actividades (edificações e infra-estruturas)
enquanto resumo genérico dos condicionalismos que derivam das regras do PO. No caso das mini-hídricas a sua instalação está interditada e
no caso dos recursos solares, a instalação de painéis para utilização de energia solar não está nem proibida nem condicionada por qualquer
regra suplementar às regras técnicas inerentes ao bom funcionamento dos equipamentos.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 1 do art.º 28.º uma vez que os princípios genéricos aí explanados têm em vista todo o território do
PNPG, realidade espacial a que não se aplicam Regulamentos internos dos baldios, de aplicação circunscrita às propriedades que os
compõem.
Não se concorda com a sugestão para a al. b) do n.º 3 do art.º 33.º porque em ZPP I o canyoning tem impactes que não são compatíveis com
o grau de protecção desta área.
Não se concorda com a sugestão para a al. c) do n.º 3 do art.º 33.º, nem se percebe a mesma tendo em conta o proposto anteriormente para a
al. b) (prática de canyoning numa zona de protecção mais elevada), uma vez que se considera que em ZPP II os impactes do canyoning são
compatíveis com o grau de protecção da área.
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Não se concorda com a sugestão para o n.º 5 do art.º 33.º porque, ainda que compatíveis com o seu grau de protecção, os eventos
desportivos ou recreativos em área de Ambiente Rural podem, em determinadas circunstâncias, ter impactes negativos, e o objectivo deste
preceito é precaver essa hipótese através do controlo prévio do ICNB, em consonância com o previsto na al. o) do art.º 8.º. No entanto, para
aperfeiçoar essa consonância, o n.º 5 do art.º 33.º passa a ter a seguinte redacção: “Na área de ambiente rural é ainda permitida, sujeito a
autorização do ICNB, I.P. quando não ocorram em equipamentos existentes, a realização de eventos desportivos ou recreativos”.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 5 do art.º 34.º, uma vez que o que se pretende é impedir a transumância devido aos impactes que
a mesma provoca, nomeadamente pela criação de acessos.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 1 e 2 do art.º 39.º porque o PO não tem habilitação legal para criar contra-ordenações (este
preceito é uma transposição do diploma legal – DL 142/2008, de 24 de Julho – que cria estas contra-ordenações) e porque as contraordenações são ilícitos de ordenação social constantes em diploma legal previamente aprovado e publicado nos termos definidos pela
Constituição, o que não acontece com um Regulamento de baldio, que é mera ordenação interna de uso e fruição de propriedade comum.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 2 do art.º 41.º porque a ilegalidade de um acto da Administração, e a forma de o contestar ou dele
recorrer, é matéria de legislação específica.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 3 do art.º 41.º porque o prazo de 45 dias para a emissão de autorizações e pareceres é o prazo
imposto por lei (n.º 3 do art.º 51.º do DL 142/2008, de 24 de Julho).
Não se concorda com a sugestão para o n.º 4 do art.º 41.º porque a suspensão do prazo em caso de necessidade de avaliação de incidências
ambientais, bem como o prazo para a conclusão do mesmo, está legalmente regulamentado (DL 140/99, de 24 de Abril, na redacção do DL
49/2005, de 24 de Fevereiro). Por outro lado, a actual redacção do preceito torna explícitas as situações em que esse procedimento é
admissível, o que não acontece com a redacção sugerida.
Não se concorda com a sugestão para o n.º 5 do art.º 41.º porque um deferimento tácito só tem consequências para actos que dependam de
autorização ou parecer, mas não permitem a execução de actos que estejam interditos por lei, cuja execução continua ilegal e susceptível de
procedimento sancionatório ainda que tenham sido objecto de pedido de parecer ou de autorização não respondido, e é conveniente que isso
fique explícito.
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N.º participação:

55

Tipo Participante: Particular

Nome: Severino Ribeiro Fernandes

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Sou vezeiro de Rio Caldo, há 43 anos efectivos. A Gerência da vezeira sempre foi constituída: Juiz, secretário, tesoureiro e três vogais, tendo
como competência gerir a vezeira e fazer os "chamados" (reuniões), sendo o primeiro chamado no 3º domingo de cada ano. Nesse chamado é
marcado o dia dos cubais, (subida da vezeira) e o arranjo dos fornos (cabanas). Não podemos aceitar as regras que nos querem impor,
passando por cima da Gerência da vezeira, pondo em causa a consagração dos usos e costumes deixados pelos nossos antepassados.
Outrora o boi da vezeira ficava todo o ano na serra, o que prova haver pastoreio durante todo o ano, duma forma mais reduzida.
Mediante estas medidas, cada vez mais se dificulta a vida das populações locais."

Resposta:
O PO não interfere com os usos e costumes das Vezeiras. Quanto ao pastoreio, ele é permitido como sempre tem sido efectuado, sem
restrições a épocas do ano.
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N.º participação:

56

Tipo Participante: Particular

Nome: Rosa Maria Ribeiro G. Rebelo

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Sou um residente em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês e gostaria de saber porquê que com esta nova proposta do Plano de
Ordenamento quer proibir a vezeira de andar em locais da serra que desde que me lembre sempre existiram para pastoreio desses animais?
Porquê que a direcção do P.N.P.G. ao invés de proibir, não olha para as vezeiras como um património, pois é uma mais valia para o turismo, é
uma mais valia para as matas, com o pastoreio destes animais vai ajudar para a protecção contra fogos florestais e melhorar as condições dos
solos torná-los mais fertilizantes."

Resposta:
O PO não interdita o pastoreio, ou a Vezeira, em nenhum local do território do PNPG onde haja uso e costume de pastorear.
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N.º participação:

57

Tipo Participante: Particular

Nome: Teresa Clementina da Costa Vieira

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Vivo da pastorícia há muitos anos, dando continuidade a actividade dos meus pais. Cada vez me sinto mais desiludida, pois, o pasto é pouco,
as restrições são muitas. As mimosas na nossa serra, cobrem uma área significativa o que impede o pasto. Agora faço uma pergunta, será
que o gado das diversas espécies não contribui para a eliminação das mimosas? Pode não ser tudo, mas ajudava. Queremos continuar a ter
os direitos dos usos e costumes destas serras deixados pelos nossos antepassados. Será pedir muito? Deixem-nos em paz, continuem a
visitar-nos que nós cá estaremos para os receber. Somos gente simples mas honesta e queremos o melhor para a nossa terra."

Resposta:
O PO não interdita o pastoreio em nenhum local do território do PNPG onde haja uso e costume de pastorear, nem condiciona o arranque ou a
destruição de espécies invasoras.
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N.º participação:

58

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Filomena dos Santos Silva de Araújo

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Já lá vão 38 anos de existência do P.N.P.G. e o que temos? Tudo muito pior. Tantos técnicos, das mais variadas áreas, tanta conservação,
enfim, estava sem dúvida tudo muito melhor há 38 anos atrás. Não contentes com a degradação, ainda dificultam a vida das populações
locais. Os sucessivos Planos de Ordenamento são exemplo disso. Por acaso as populações têm tido algum peso na discussão pública deste
plano? Penso que não, o senhor Director limita-se a ouvir e se alguém pretende protestar ele diz "faça por escrito", isto é amedrontar, enfim
dificultar. O nosso povo pode não ser muito "letrado", mas conhece estas serras melhor que ninguém, sabe o que quer e o que não quer.
Todos os técnicos, estudiosos que se dedicam ao P.N.P.G. são gente de gabinete e vêm o P.N.P.G. como um troféu. Já agora pretendia saber
como se vão fazer as visitações. Eu e a minha família também tenho que pedir autorização? Vem um turista ao Gerês passar um fim-desemana e como não pediu autorização não a pode fazer? Não me parece que este assunto esteja bem esclarecido no Plano de Ordenamento.
Isto tem muita piada, a serra que os nossos antepassados, tão bem conservaram, agora eu "filha da terra", tenho que pedir autorização? A uns
senhores "doutores", lá de Braga, Lisboa, etc.
- Na estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira
de Vilarinho das Furnas, só podem parar veículos de residentes para acções e exploração apícola, quando credenciados, isto só pode ser
brincadeira, mas como se trata dum documento sério, deve ter sido alguma gralha de português. Muito mais haveria para contestar, é pena
que as populações residentes no Parque, criaram e manteram as condições para haver em Portugal o único Parque Nacional, são agora
proibidas de viverem no seu próprio território."

Resposta:
Nos termos do PO, a visitação, quando efectuada em Área de Ambiente Natural e por não residentes, está sujeita a autorização, para controlo
de cargas tendo em vista os objectivos de conservação da natureza. Essa autorização é levantada na hora, quer nas Portas do PNPG quer em
qualquer Delegação, como a do Vidoeiro.
Os residentes não estão condicionados a qualquer formalidade para circularem pelo território do PNPG.
O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”
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N.º participação:

59

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria José Ribeiro Vasconcelos Alves

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Em primeiro lugar gostaria de vir perguntar à Direcção do P.N.P.G. que com este novo Plano de Ordenamento existindo tantas proibições,
como é que vai conseguir futuramente visar o desenvolvimento sustentável da nossa região, contribuindo para a fixação das populações locais
e para a melhoria da nossa qualidade de vida?
Para além desta questão gostaria de vir a referir também a importância do nosso património existente (ainda hoje) arquitectónico como os
carris, as casas que eram dos guardas florestais que agora estão ao abandono, onde anos ainda foram aproveitadas para turismo, mas hoje
em dia algumas delas nem por isso estão a ser utilizadas estão à mercê do vandalismo.
Com esta situação existente em pleno P.N.P.G. existem outras e não encontram solução para elas. O que fazer e decidir neste regulamento se
existem outras coisas mais importantes para resolver?"

Resposta:
Não tem relação directa com o PO.
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N.º participação:

60

Tipo Participante: Particular

Nome: Serafim da Silva Alves

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"O Plano de Ordenamento tem como objectivo, contribuir a fixação das populações e para a melhoria da qualidade de vida, isto é o que se
refere o art. 2º, nº3, d, do Regulamento. Agora pergunto como se vai fazer a visitação no Parque, nomeadamente na mata de Albergaria? Vão
ser cobradas taxas? Vai ter que se pedir autorização com ... uns ... tantos dias de antecedência? Será que esta medida é viável. Os residentes
também têm que obedecer a estes requisitos? Tudo isto não está bem esclarecido e é bom que se esclareça duma vez por todas.
Espero bem que haja um entendimento sobre esta matéria entre as partes. Não estamos de forma alguma contra o Parque, só estamos contra
algumas restrições.
Faço parte do povo desta terra, quero continuar por cá, não me obriguem a ter de sair, da terra que me viu nascer."

Resposta:
Nos termos do PO só estão sujeitos a autorização para visitação os não residentes, não havendo qualquer condicionante à circulação de
residentes no território do PNPG. As autorizações visam o controlo de carga de visitantes em áreas sensíveis e são concedidas na hora em
qualquer Porta ou Delegação do PNPG.
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61

Tipo Participante: Particular

Nome: Adelino José Dias da Costa

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Exmo. Sr. Director do PNPG:
Eu Adelino José Dias Costa, natural e residente do Campo do Gerês, venho por este meio demonstrar o meu desagrado por escrito como foi
solicitado por vossas Exas., quanto ao novo plano de ordenamento que pretendem pôr em prática e que por sua vez como é do vosso
conhecimento perante as discussões públicas que foram existindo em vários concelhos e que nelas tive o prazer de estar presente e ver o
descontentamento do povo em geral. Da minha parte passo a mencionar a vossa reconsideração pelo facto de ser proibido a paragem e o
estacionamento de veículos na estrada que liga a bouça da Mó à Portela do Homem, citado no artigo 7 alínea r.
- Em relação às ZPP1 e 2 e ZPT 1 e 2 de acordo com o vosso mapa wilderness (zona selvagem) está mal implantado, pois na mesma só
existe mato e pedras (conforme cita nos artigos 11º e 13º) não concordo.
- Relativamente ao pastoreio artigo nº 12. Ponto 3 não tem qualquer fundamento, pois este deve ser retirado do POPNPG.
- Na Zona do Campo do Gerês, relativamente à caça nas zonas ZPP 1 e 2 é retirado à área de caça 32% de terreno, logo com o que resta a lei
não nos permite caçar uma vez que a mesma não abrange área suficiente de acordo com a lei em vigor."

Resposta:
Nos termos do PO só estão sujeitos a autorização para visitação os não residentes, não havendo qualquer condicionante à circulação de
residentes no território do PNPG. As autorizações visam o controlo de carga de visitantes em áreas sensíveis e são concedidas na hora em
qualquer Porta ou Delegação do PNPG.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Fernando Manuel Ribeiro da Rocha

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Sou vezeiro de Rio Caldo à 3 anos quero que os nossos uzus e costumes do nosso Povo continue. Quero ter direito às pastagens sem limite
de tempo, de subidas e descidas à serra, manter os Fornos ou Cabanas, arranjando-as quando seja necessário, para que se possa dormir e
cozinhar o mais próximo dos animais. Mantar os carreiros ou trilhos limpos para poder apacentar os nossos gados. Poder fazer fogos
controlados com a presença das autoridades nas zonas de pastagens não prejudicando o arvoredo. Levar viatura até aos locais que sempre foi
possível levar (na Mata de Albergaria) e também queremos que o Parque pague os prejuizos causados pelo lobo, porque á vários casos em
que o Parque não tem contribuído para tal. Também queremos que o Pastor quando vai guardar o seu gado, possa levar consigo os seus
familiares, filhos, netos ou parentes, assim como eu fazia com os meus Pais e Avós, para que os próximos vindouros possão seguir as nossas
pisadas. Também sou caçador pertenço à associativa do Gerês, e gostava que os nossos direitos fossem prezervados. Todas estas
reivindicações não são novas nem dos nossos antepassados.
Estou certo que, reconhecendo a nossa reivindicação, todos queremos o melhor para o único Parque Nacional do nosso País."

Resposta:
Os direitos ancestrais e tradicionais relacionados com o pastoreio estão assegurados pelo PO, tal como, sujeito a controlo administrativo nas
zonas de nível de protecção mais elevado, o arranjo de trilhos e o fogo controlado nas pastagens. Em ZPT o fogo controlado só poderá ser
realizado tendo em conta os fins de salvaguarda da área ou dos seus interesses de conservação. A circulação de residentes também não está
sujeita a qualquer impedimento. No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao
n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do
art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“.
As restantes questões não têm a ver com o PO.
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N.º participação:

63

Tipo Participante: Abaixo assinado da população da freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Covide

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Os abaixo assinados, moradores na freguesia de Covide e proprietários do monte de Lamas, tendo conhecimento de que a Proposta de
Revisão do Plano de Ordenamento do PNPG prevê aumentar as restrições aos moradores e proprietários abaixo-assinados no acesso e
usufruto do monte de Lamas, vimos lembrar a V. Ex.ª que, desde tempos imemoriais, têm o direito de uso e costumes utilizarem o referido
monte para as mais diversas funções, pastorícia, extracção de matos, lenhas, caça e inertes que inclusive o PNPG manteve e respeitou, desde
a sua criação, tendo por base o bom relacionamento com as populações resides. Queremos que honrem a consagração dos usos e costumes
deste povo que sempre protegeu este território e continuará a fazê-lo."

Resposta:
O PO não retira os direitos emergentes dos usos e costumes. Para dissipar dúvidas foi alterado o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte
forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e
costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “. Ainda para reforçar esse entendimento,
relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para
práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de
lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades
tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e
acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de
corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de
autoconsumo”.
Quanto à recolha de pedra, a mesma é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos geológicos, incluindo pedra granítica, está
regulada por legislação nacional, aplicável a todo o território português, incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a
mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro, desde que cumprida a legislação aplicável, para autoconsumo.
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64

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel José Imperadeiro

Comentários/Questões:
Venho por este meio, na qualidade de cidadão natural da freguesia de Lindoso, contestar o PO PNPG por entender que a sua implementação
nos moldes previstos é um atentado contra o nosso modo de vida ancestral e os nossos usos e costumes.
É incompreensível que se proponha um PO que se mostra desajustado àquilo que são as reais necessidades das populações que vivem na
área do PNPG. Essas actividades, que são geradoras de rendimento para as populações (exploração de recursos naturais, agricultura e
pastorícia, caça e pesca, turismo e floresta), são postas em causa sem qualquer contrapartida.
Da mesma forma, a proibição de produção de energia através de fontes renováveis é completamente inoportuna e incompreensível num país
completamente vergado com o peso da factura energética e num mundo que procura cada vez mais apostar em energia limpa. Mais uma vez
aqui, com graves prejuízos para as populações locais que se vêem privadas de uma fonte de rendimento, e em lado nenhum do PO PNPG se
encontram previstas quaisquer medidas compensatórias. Sendo que, neste caso, o Sr. Director Dr. Lagido Domingos, nas diversas sessões
públicas de esclarecimento onde estive presente, referiu que como contrapartida pelos rendimentos não auferidos com esta interdição, as
populações do PNPG tinham as ITIs dos baldios. Ora, esta afirmação é completamente demagógica e serve apenas para "enganar o Zé
Povo", porque sabemos perfeitamente que apesar de estarmos em presença de valores completamente diferentes, a realidade é que as ITl's
terminam daqui a 5 anos e um parque eólico gera rendimento pelo menos durante 25 anos.
Actividades como a agricultura e a pastorícia, a actividade cinegética, a floresta, a pesca, edificações e infra-estruturas, são áreas muito
importantes, que nos afectam directamente e que durante as sessões públicas de esclarecimento foram abordadas de forma "escorregadia",
dando a sensação que o principal objectivo era apenas cumprir calendário por forma a respeitar todos os requisitos legais que conduzirão à
implementação do PO PNPG.
Perguntas concretas:
-O pastoreio poderá ser realizado pelas populações nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, tem sido praticado desde tempos
imemoriais, de forma livre e sem qualquer restrição?
-Será possível a construção de polígonos pecuários na freguesia de Lindoso?
-Pequenos projectos de arquitectura, terão sempre que ser da responsabilidade de um arquitecto, conforme previsto no artigo 32°?
-Relativamente à portaria °1245/2009, poderão garantir que a mesma não será aplicada, ou a sua suspensão será apenas temporária?
-Relativamente à Zona de Caça Associativa da Serra Amarela que será incluída em ZPPII em mais de 30% aquando da sua renovação,
poderão garantir a sua expansão para outro local, de forma a afectar o menos possível os caçadores associados?
-Qual vai ser efectivamente o apoio a dar ao maneio das áreas pastoreadas na envolvente da Mata do Cabril?
-De que vai constar efectivamente a recuperação paisagística da Louriça?
-Onde vai ser criada a Pousada da Juventude em Lindoso?
-Qual vai ser a antiga casa florestal que em Lindoso será reconvertida em alojamento de apoio aos investigadores?
-Relativamente aos Fojos, está prevista alguma acção de recuperação em Lindoso?
-A visitação será possível sem pagamento de taxas para os naturais/residentes?
Muitas outras questões pertinentes ficam por colocar, mas espero ver estas respondidas de forma clara e sem subterfúgios.
Nota final
A presença e actividade humana foi fundamental para a construção e manutenção do PNPG e fazem dele a área protegida nacional de maior
relevância. Fomos NÓS que, interagindo com a natureza, criamos uma paisagem humanizada de beleza ímpar e temos sido NÓS que a temos
sabido manter e preservar.
O PNPG podia e devia fazer mais. Devia criar um PO que fosse para as pessoas e não contra as pessoas. Devia fazer com que as pessoas
que habitam a área do PNPG sentissem orgulho em viver numa área protegida e não frustração com as restrições impostas. Devia reconhecer
que o animal mais importante que tem na área do PNPG é o Homem e não o Lobo ou o Corço.
O PNPG devia vir para o terreno, ver quais são efectivamente os reais problemas das pessoas e tornar-se um parceiro activo na resolução dos
mesmos e não fechar-se em gabinetes cheios de técnicos que traçam planos a régua e esquadro, orientados pelo espírito PAN PARK, que
têm que implantar à força, quer as populações o queiram ou não, sob pena de perder um qualquer fundo proveniente da Europa.
Ao actual programa do PO PNPG eu me oponho e espero que o mesmo, nunca venha a ser implementado por ser lesivo dos interesses das
populações que habitam a área do PNPG em geral e de Lindoso em particular.

Resposta:
O PO prevê que o pastoreio, mesmo em ZPT, possa ser praticado de forma tradicional e em regime extensivo nos terrenos onde, segundo os
usos e costumes, tem sido praticado.
O PO não impede a construção de polígonos pecuários, desde que cumpridas as regras e os critérios definidos.
O n.º 11 do art.º 32.º do Regulamento do PO exige a responsabilidade de um arquitecto para os projectos de arquitectura, excepto no caso de
obras de reduzida relevância urbanística.
O PO permite a constituição de Zonas de Caça Associativa em todo o seu território, excepto em Áreas de Ambiente Natural. O resto é
competência da AFN.
Conforme referido no Programa de Execução do PO (Objectivo 5), a curto prazo vai ser elaborado o Plano Operacional de Gestão da Área de
Intervenção Específica da Porta de Lindoso e só esse POG poderá estabelecer e definir quer o calendário quer o tipo de acção concreta para
as acções genericamente previstas e listadas no Regulamento do PO, nomeadamente o apoio ao maneio das áreas pastoreadas na
envolvente da Mata do Cabril, a recuperação paisagística da Louriça, a criação da Pousada de Juventude ou o alojamento de apoio a
investigadores.
O PO, no Programa de Execução e na Carta de Síntese, prevê a recuperação de 2 Fojos na Serra Amarela. Por lapso, os mesmos não
constam no Regulamento do PO, pelo que se altera a al. c) do n.º 2 do art.º 24.º que ficou com a seguinte redacção: “Fojos do Lobo da
Peneda, Soajo e Amarela”. Do mesmo modo é alterada a identificação, bem como o seu n.º 1, do Anexo II – C, que ficam, respectivamente,
com a seguinte redacção: “Área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda, Soajo e Amarela” e “Fojos do Lobo da Peneda,
Soajo e Amarela”. Também o n.º 3 do Anexo II – C passa a ter a seguinte redacção: “Os fojos do lobo da Peneda e do Soajo situam-se no
concelho de Arcos de Valdevez e os fojos do lobo da Amarela situam-se no concelho de Ponte da Barca, e abrangem as estruturas dos fojos,
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propriamente ditas, e toda a área envolvente aos mesmos, desde o início das paredes até ao poço” e o corpo do n.º 4 do Anexo II – C fica da
seguinte forma: “Constituem objectivos da área de intervenção específica dos Fojos do Lobo da Peneda, Soajo e Amarela”.
O PO permite a visitação e circulação de residentes (incluindo naturais) em todo o território do PNPG, sem qualquer condicionante.
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N.º participação:

65

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Agostinho Lopes Névoa

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Nós os Bezeiros da Freguesia de Rio Caldo não abedicámos dos nossos uzoz e custumes, que os nossos avós e antepassados nos
deixaram, só queremos os nossos direitos não somos contra o Parque Nacional pelo contrário somos nós que ainda fazemos alguma coisa de
muito útil nos nossos limites que muito nos honramos, de prezervar a mãe Natureza, por favor Senhores que estais no poder não acabai-as
com agricultura deixai-nos, em paz no nosso Gerês que tanto amámos, não pedimos demais só apenas esto, os nossos direitos tem haver
com as pasturísias para os nossos animais, ter liberdade de pastagens livres,
É tão simples como esto não compliquem as coisas a este povo tão simples e unesto.
Espero que o Senhor Director seja semssível com o povo deste Parque Nacional e terrasbourensse. Obrigado."

Resposta:
O PO garante a possibilidade de pastoreio em todos os terrenos onde ele tem por uso e costume ser praticado e segundo os métodos
tradicionalmente usados. No entanto, considerando a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 28.º, o mesmo foi
alterado e ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde,
segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
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N.º participação:

66

Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Conselho Directivo dos Baldios de Covelães

Comentários/Questões:
O conselho Directivo dos Baldios de Covelães em representação dos seus compartes e dos proprietários de terrenos no Vale do Rio Mau, vem
por este meio apresentarem os seus comentários à proposta de ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês em discussão:
Com a nova tipologia criada dentro da área de Ambiente Natural - Zonas de protecção parcial de Tipo II, são criadas limitações em área onde
no anterior POPNPG não existiam. Esta nova tipologia abrange o vale do Rio Mau constituído maioritariamente por propriedade particular onde
as populações praticam as suas actividades: agrícola, pastoril, roço de matos e o corte de lenhas para assumo próprio (aquecimento das suas
habitações etc.), assim com as respectivas limpezas e manutenções dos caminhos de acesso às suas propriedades. Neste regulamento o
corte de lenhas não está salvaguardado.
Com este regulamento a as próprias taxas a aplicar a todas as áreas protegidas (portaria n.º 1245/2009 de 13 de Outubro de 2009) obriga a
pedir um parecer ao PNPG/ICNB e pagar 200 €. Não concordamos com a portaria que obriga ao pagamento de qualquer parecer solicitado ao
PNPG/ICNB, todos os naturais e residentes do PNPG tem que ficar isentos de pagamento de qualquer tipo de parecer.
Neste novo zonamento, as questões de direitos - usos e costumes locais tem que ficar salvaguardados, as pessoas tem que poder continuar a
fazer a sua gestão própria no terreno que é deles, como sempre o fizeram. E o mesmo tem que ficar salvaguardado com o território
comunitário, pois por todos os lugares há gente que não tem Touças, sendo autorizadas anualmente a fazerem aí as lenhas para consumo
próprio.

Resposta:
O vale do Rio Mau está classificado no novo PO como Área de Ambiente Natural, devido ao elevado valor natural do carvalhal que alberga.
Apesar da mudança de estatuto – no PO actual, em vigor desde 1995, o vale do Rio Mau está incluído em Área de Ambiente Rural –, a
atribuição do nível de protecção ZPP II teve em conta o facto de ser constituído por propriedades privadas. Em ZPP II a prática do pastoreio
pode continuar a ser praticado como sempre tem acontecido, sem qualquer restrição, bem como a agricultura, a roça de mato e o corte de
lenha. Para deixar mais explícitos estes últimos direitos e dado a redacção do Regulamento apresentado em Consulta Pública levantar
legítimas dúvidas sobre a sua garantia, a al b) do n.º 1 do art.º 16.º do mesmo passa a ter a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da
pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres “.
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N.º participação:

67

Tipo Participante: Associação

Nome: Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada

Comentários/Questões:
Após a cuidada análise da Proposta de Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês e da participação de
dois elementos da Direcção desta Federação nas sessões de esclarecimento realizadas nos concelhos de Montalegre e de Arcos de Valdevez,
cumpre-nos, como entidade que representa cerca de 60 clubes/associações promotoras das modalidades desportivas de montanha e mais de
2500 praticantes de escalada, pedestrianismo, montanhismo, alpinismo, canyoning e corrida de montanha, apresentar os seguintes
comentários e sugestões:
1. Tanto quanto pudemos tomar conhecimento a partir das sessões de esclarecimento do PO PNPG, bem como das consequentes
incorrecções referentes aos conceitos adoptados no respectivo Regulamento, constatamos que na Comissão Mista de Acompanhamento, não
se encontrava presente qualquer representante dos desportos de Montanha, nomeadamente ao nível do pedestrianismo, montanhismo,
alpinismo, escalada e canyoning.
2. Em consequência dessa ausência, existem alguns erros no que respeita às modalidades desenvolvidas no território do PNPG, quer ao nível
de conceitos quer ao nível da sua prática, a saber os seguintes:
• A modalidade de Alpinismo não se desenvolve no território do PNPG, visto que para a sua prática são necessárias determinadas condições
orográficas e sobretudo climáticas (de gelo e neve), por forma a permitir o desenvolvimento de técnicas alpinas, pelo que esse território não
reúne quaisquer dessas condições.
• Em todo o texto do Regulamento, bem como os demais documentos de caracterização, confundem-se inúmeras vezes determinados
conceitos ao nível dos equipamentos referentes à modalidade de pedestrianismo, visto que trilhos, caminhos sinalizados e percursos pedonais
não significam que constituam por si um percurso pedestre, mas constituem infraestruturas que podem ou não servir para a instalação desse
equipamento - o percurso pedestre. Sendo assim, cumpre-nos esclarecer o seguinte:
Como via, um percurso constitui uma infraestrutura, mas quando nos referimos a um percurso como itinerário marcado e sinalizado, este
constitui um equipamento, ou seja a marcação e sinalização de um percurso de pequena ou grande rota constitui um equipamento desportivo,
recreativo ou até turístico, associado a uma via, isto é. a uma infraestrutura, seja caminho rural, florestal, agrícola, de servidão ou trilho ou
mesmo uma estrada. Esta diferenciação de conceitos é fundamental na hora de regulamentar e de atribuição de responsabilidades, derivado
do uso legal de cada via.
Chamamos também a atenção para o cuidado no uso de determinados conceitos, pois por exemplo: caminhos sinalizados são todas as vias
equipadas com sinais, podendo estes ser de trânsito; percursos pedonais são vias que permitem o trânsito de peões
Consideram-se percursos pedestres aqueles itinerários que localizando-se durante a maior parte do seu percurso no meio natural e seguindo
dentro do possível trilhos, caminhos rurais, caminhos de servidão, calçadas, estradas florestais e outras vias, sejam sinalizados (com sinais
reconhecidos ao nível nacional e internacional) e acondicionados com o principal objectivo de desenvolver actividades de carácter público,
sejam culturais, desportivas ou recreativas e como tal seja objecto de difusão pública e licenciados de acordo com o estabelecido no Decretolei 317/97 de 25 de Novembro, na Portaria n.o 1145/2006 de 25 de Outubro e no cumprimento do Artigo 69' do Decreto-lei 254/2009.
3 Tendo em consideração a existência de uma ampla rede de percursos pedestres (equipados para o efeito) no território do PNPG,
estendendo-se por áreas de diferente uso condicionado (de acordo com o Artigo 100 do Regulamento), mas sobretudo percorrendo Zonas de
Protecção Complementar do Tipo I e Zonas de Protecção Parcial do Tipo I e do Tipo II, as quais segundo a presente proposta de Regulamento
carecem obrigatoriamente de de autorização. Esta obrigatoriedade de pedido de autorização ao ICNB, de acordo com os prazos estabelecidos
e associada ao pagamento de uma taxa de valor mínimo de 200 euros para a emissão da respectiva informação ou autorização (de acordo
com a Portaria nº. 1245/2009), parece-nos um critério abusivo que atenta aos direitos fundamentais do comum cidadão estabelecidos na
Constituição Portuguesa. Lembramos novamente o que diz a Constituição:
Segundo a Constituição Portuguesa, Artigo 66.0 (Ambiente e qualidade de vida). no ponto 1 , "Todos têm direito a um ambiente de vida
humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. "; na alínea g) "Promover a educação ambiental e o respeito pelos
valores do ambiente."; no Artigo 700 (Juventude) afirma no ponta 3 que “O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas,
as organizações de moradores, as associações e fundações de fins culturais e as colectividades de cultura e recreio, fomenta apoia as
organizações Juvenis na prossecução daqueles objectivos, bem como o intercâmbio internacional da juventude. "e no Artigo 79.º (Cultura física
e desporto ), no ponto 1 “Todos têm direito à cultura física e ao desporto." e no ponto 2' "Incumbe ao Estado ,em colaboração com as escolas
e as associações e colectividades desportivas promover, estimular, orientar e apoiar a pratica e a difusão da cultura física e do desporto, bem
como prevenir a violência no desporto,"
4, Na alinea c) do ponto 2 do Artigo 18.º, o Regulamento refere-se a que "A prática de actividades desportivas ou recreativas não motorizadas,
fora dos trilhos ou caminhos existentes ou dos locais para tal apetrechados" encontra-se sujeita a autorização ou parecer do ICNB, pelo que
significa que percursos pedestres e zonas de escalada já equipados possam ser utilizadas sem a necessidade do dito perecer/autorização. Por
outro lado questionamos se a prática das modalidades de pedestrianismo e de escalada em espaços previamente equipados nas Zonas de
Protecção Parcial do Tipo I e do Tipo II e, utilizados há mais de uma década por grupos reduzidos de praticantes, carece de autorização!?
Lembramos ao ICNB que em vez de proibir e de obrigar a um pedido de parecer ou autorização submetido ao pagamento de taxas, seria de
todo consensual e exequível, o condicionamento de acesso através de períodos e do número máximo de praticantes, bem como a obrigação
de comunicação. Por outro lado, em determinadas áreas sensíveis deveria ser condicionado o equipamento, logo induziria a redução de
praticantes, por exemplo, em vez de proibir-se a escalada em determinada zona, poderia-se proibir o equipamento e permitir o acesso
condicionado, assim a zona de escalada seria acedida por adeptos da escalada clássica, o que reduziria em muito a frequência dessas zonas.
Veja-se como exemplo a Meadinha, cuja dificuldade implica um alto grau de domínio técnico e de preparação psíquica e física, daí a
frequência ser tão reduzida.
5. No ponto 7 do Artigo 33.0 o condicionamento da pernoita parece-nos pouco exequível, uma vez que o bivaque realiza-se em circunstâncias
muito específicas, relacionadas por vezes com situações de emergência, destacando a inexistência de tendas para a sua execução.
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6. Consideramos que o Artigo 41.º associado ao estipulado na Portaria 1245/2009, colide com o Decreto-Lei n.º 108/2009 de 15 de Maio, o qual
na sua nota introdutória, no 4º parágrafo estabelece o seguinte:
'O reconhecimento de actividades de animação turística como turismo de natureza e a organização dessas actividades na Rede Nacional de
Áreas Protegidas, passam a estar isentos do pagamento de taxas especificas, anteriormente cobradas por cada área protegida em que as
empresas pretendessem actuar," O mesmo Decreto-Lei estabelece as condições da actividade dos clubes e associações desportivas na Rede
Nacional de Áreas Protegidas
7. Obviamente que tivemos um especial cuidado na leitura e análise das condições impostas à actividade desportiva de montanha, pelo que
constatamos que existe tendência do ICNB confundir as actividades das nossas associadas com as actividades das inúmeras empresas de
animação turística que de forma massificadora invadem o território do PNPG. Recordemos que a nossa actividade de montanha realiza-se em
grupos reduzidos, cujos elementos gozam de formação nas diversas modalidades e que desde sempre cuidaram desse território. Propomos
que o ICNB faça a diferença, reconhecendo os praticantes portadores da Licença Federativa da FPME.

Resposta:
Agradecemos as correcções aportadas. Foi alterada a al. o) do art.º 8.º, que ficou com a seguinte redacção: “A prática de actividades
desportivas e recreativas não motorizadas, designadamente escalada ou montanhismo, e de actividades turísticas susceptíveis de
deteriorarem os valores naturais, nomeadamente quando integrem mais de 15 participantes, bem como a realização de eventos desportivos ou
recreativos, excepto em equipamentos existentes, como campos de futebol, piscinas, centros hípicos ou pavilhões polidesportivos“.
Quanto ao conceito de “trilhos e caminhos existentes” - expressão utilizada por diversas vezes na proposta do Regulamento do PO PNPG e
relativamente à qual são colocadas dúvidas e sugeridas correcções – esclarece-se que tal designação não abrange somente os equipamentos
associados à modalidade de pedestrianismo, antes pretendendo abarcar o conjunto de infra-estruturas existentes no território do PNPG
passíveis, ou não, de serem utilizadas como suporte à prática das diversas actividades desportivas, lúdicas e de animação turística. Ou seja,
pretende-se incluir no conceito de “trilhos e caminhos existentes” quer as infra-estruturas que se configurem como “percursos pedestres”,
entendidos como equipamento desportivo, recreativo ou turístico (percursos pedestres sinalizados com marcas reconhecidas nacional e
internacionalmente), quer as restantes infra-estruturas existentes (trilhos e caminhos) que podem ser utilizadas para a realização de passeios
pedestres ou outra actividade desportiva ou recreativa, nomeadamente passeios de bicicleta e a cavalo, entre outras. A expressão “trilhos e
caminhos existentes” não aparece, portanto, associada exclusivamente à modalidade de pedestrianismo, nem esta modalidade se pratica
exclusivamente em itinerários marcados e sinalizados (percursos pedestres como equipamento). Não nos parece por isso incorrecto manter tal
expressão, mesmo nos casos em que surge associada à actividade de pedestrianismo ou passeios pedestres. A própria definição de
pedestrianismo, avançada pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, refere-se à modalidade como sendo “a actividade
desportiva, turística e ambiental que consiste em percorrer percursos a pé ao longo de caminhos e trilhos (…)”, podendo ser feita “em
percursos pedestres não sinalizados no terreno ou em itinerários balizados: Grandes Rotas (GR), Pequenas Rotas (PR) ou Percursos Locais
(PL)”.
Os conceitos associados às actividades desportivas e recreativas vão ser tratados ao nível da Carta de Desporto de Natureza do PNPG
(proposta), dado ser o instrumento de gestão que, em harmonia com o PO PNPG, irá pormenorizar não só os aspectos conceptuais, mas
também os de enquadramento e regulamentação de cada modalidade praticada no PNPG.
O PO não estabelece taxas.
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N.º participação:

68

Tipo Participante: Empresa

Nome: RENAG - Energias Renováveis, Lda.

Comentários/Questões:
Constatamos que na proposta de Plano de Ordenamento do PNPG em discussão pública, em toda a sua área de intervenção, figuram, entre
outras, como actividades interditas, na instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando
recursos hídricos ... r excepto em sistema de microgeração;"
Vemos com alguma estranheza e decepção que pequenos aproveitamentos hidroeléctricos (PCH) sejam rejeitados liminarmente em toda a
área de intervenção do POPNPG e elencados nas actividades interditas, a par de outras, essas sim, seguramente poluidoras ou susceptíveis
de provocarem grandes impactes ambientais.
Julgamos ser possível, numa utilização racional e sustentável dos recursos renováveis em zonas de uso mais intensivo do solo, como as áreas
de ambiente rural, compatibilizar os objectivos de conservação da natureza com pequenos aproveitamentos hidroeléctricos de reduzido
impacte ambiental.
Para além das actividades rurais tradicionais a exploração de pequenas infra¬estruturas de produção de energia hidroeléctrica a par do
turismo, desde que condicionadas e limitadas, poderão ser dois bons exemplos de indústria não poluente e de reduzidos impactos ambientais
que poderão concorrer para o desenvolvimento económico local.

Resposta:
Não se concorda com a observação sobre a al. d) do art.º 7.º, uma vez que a utilização de infraestruturas preexistentes, como sistemas de
regadio ou açudes de moinho, para a produção de energia eléctrica não está proibida – só é proibida a instalação de novas infra-estruturas
para esse efeito. No entanto, para tornar mais explícita essa possibilidade, altera-se esta al. d) do art.º 7.º para a seguinte redacção: “A
instalação de novas infra-estruturas de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos, excepto em sistema de
microgeração ou, no caso de recursos hídricos, em linhas de água já artificializadas e que sejam limite do PNPG”. A instalação de novas infraestruturas para a produção de energia eléctrica tem impactos julgados incompatíveis com os objectivos de conservação que presidem à
existência do PNPG.
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N.º participação:

69

Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Assembleia de Compartes dos Baldios da Freguesia de Soajo

Comentários/Questões:
O Conselho Directivo dos Baldios de Soajo além de concordar, com a proposta da Câmara Municipal deixa ainda as seguintes
recomendações:
1 °- Pedimos a isenção de pagamentos sobre pareceres, informações e autorizações.
2 º - Gostaríamos que o Parque Nacional e a Câmara Municipal disponibilizassem técnicos, para iniciarmos as divisões com as Freguesia de
Cabana Maior e Gavieira.
3°- Os pagamentos dos animais mortos pelo lobo devem ser pagos nos prazos da Lei (60 dias).
4°- Não aceitamos que os projectos realizados na área do Parque Nacional tenham a obrigatoriedade de ser realizados por um arquitecto o
que nos traria custos acrescidos.
5°- Queremos que o pedido para a construção de estábulos Entre- Os - Outeiros seja deferido.
6°- Reflorestação das áreas ardidas e de outras áreas.
7°- O Parque Nacional deve dialogar com as Comissões de Baldios e informá-las sobre futuros projectos a realizar nos baldios.
8°- Verificar a possibilidade de todo o baldio da nossa freguesia ser considerado zona de pastagem biológica.
9°- Gostaríamos que o Parque Nacional não impusesse restrições em futuros projectos de interesse junto das Albufeiras, no nosso caso na
albufeira de Lindoso.
10°- O Parque Nacional deve intervir junto dos responsáveis pelos longos prazos para a venda de madeiras.
11º - Ver a possibilidade em conjunto com a Câmara Municipal de arranjar o estradão que liga a Travanca ao Batateiro.
12º - Regularizar a situação das verbas atribuídas aos Sapadores Florestais.
13°- Ver a situação das futuras restrições aos caçadores de Soajo e Gavieira, tendo em conta que estes já perderam 10% da área de caça no
presente contracto, não estando também de acordo com as restrições com que este plano de ordenamento lhes impõe para o futuro.
14°- Sobre as energias renováveis só deixaremos de abdicar delas se formos compensados de outra maneira.
15°- Os usos e costumes tradições terão de ser mantidas.
16°- Queremos uma intervenção na restauração dos fojos e também nas antigas casas florestais.
17°- O Parque Nacional deve enviar um técnico para verificar o estado em que se encontram os pontões, tendo em conta que alguns
necessitam de obras urgentes de conservação.
(Nota - Estes trabalhos já alguns anos foram comparticipados pelo Parque Nacional)
18º - Gostaríamos que o nome da serra de Soajo também conste na cartografia do PN, e que o PN seja denominado Parque Nacional PenedaSoajo-Gerês.
19º - Queremos ainda que a todos os residentes do PN lhe seja devolvido o privilégio de pagar 50% do Imposto Municipal sobre os Imóveis
conforme era inicialmente aquando da fundação do PN.
Esta Comissão de Baldios de Soajo espera uma boa colaboração por parte do I.C.N. contamos com o vosso apoio assim como também
podem contar com o nosso. Em nome dos Compartes da Freguesia de Soajo o nosso muito obrigado.

Resposta:
O PO não estabelece qualquer pagamento de pareceres, informações e autorizações, pelo que também não pode estabelecer as respectivas
isenções.
O PO só obriga à responsabilização de um arquitecto para os projectos de arquitectura, com excepção dos referentes a obras de reduzida
relevância urbanística.
O zonamento do PO é compatível, nesse caso em concreto, com a eventual implantação do referido perímetro pecuário.
O PO prevê uma área de intervenção específica (Anexo I – D) para a recuperação da floresta consumida pelo incêndio de 2006, incluindo a
respectiva reflorestação.
O PO não altera nem interfere em qualquer Plano de Ordenamento de Albufeira, nomeadamente na de Touvedo e Alto Lindoso.
O PO garante os direitos adquiridos em resultado das concessões de caça existentes, até ao fim das respectivas concessões.
A compensação por restrições à exploração de energias eólicas não compete ao PO.
O PO garante a possibilidade da prática dos usos e costumes tradicionais.
O PO prevê uma área de intervenção específica (Anexo II – C) para a recuperação de Fojos do Lobo no Soajo, incluindo a sua recuperação,
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limpeza e interpretação.
As restantes questões não tem a ver com o PO.
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Tipo Participante: Grupo de Entidades Locais

Nome: (Lista de proponentes)

Comentários/Questões:
Propostas apresentadas por:
Junta da Freguesia de Entre Ambos-os-Rios;
Conselho Directivo dos Baldios de Entre Ambos-os-Rios;
"A Foral" - Associação dos Proprietários do Monte de Lourido, Froufe e Ermida; Junta da Freguesia de Lindoso,
Conselho Directivo dos Baldios da Freguesia de Lindoso, Junta da Freguesia de Ermida
(Concelho: Ponte da Barca.)
Globalmente positiva, a proposta de alteração do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Penada Gerês ora em discussão, poderá
sofrer algumas alterações após a auscultação dos anseios e dos interesses das populações por si abrangidas, ou seja, das populações
residentes no seu espaço geográfico.
Resulta disso que, antes de mais, se tenha em conta especial a figura do residente considerando-se este como a pessoa que vive e tem a sua
residência permanente dentro dos limites da área do Parque Nacional da Peneda Gerês, excluindo-se desta categoria todos os que, apesar de
terem laços de ligação pessoal ou patrimonial regressam apenas periodicamente ao seu local de nascimento. Na verdade, o residente deve ser
o zelador, o protector, o vigilante da área natural protegida e, por isso, deve-se-Ihe proporcionar condições para que os mesmos se sintam
parte da área protegida e do Parque e não vejam o Parque Nacional da Peneda Gerês como um corpo estranho que apenas pretende mandar
naquilo que foi desde sempre protegido pelas populações e pelos seus antepassados.
As populações residentes, os seus usos, os seus costumes e o seu modo de vida também fazem parte da paisagem do Parque e, por isso,
deverão ser os mais beneficiados pelo Plano de Ordenamento.
É de notar que se o homem residente faz parte da paisagem, esta apenas se manterá enquanto a presença do homem for real e, para que isso
aconteça, o Plano não deverá ser castrador mas sim dinamizador da presença humana. Pretende-se com isso dizer que, nas actividades
interditas, devem abrir-se excepções para que possam ser levadas a cabo pelas autarquias locais ou instituições de interesse público como
sendo os Conselhos Directivos de Baldios e os órgãos directores de " A Foral" de Lourido, Froufe e Ermida. A título exemplificativo podemos
referir a instalação de aerogeradores em locais previamente definidos, com acessos já existentes e, apenas para fins comunitários, ficando
excluída a exploração por privados.
Necessário se toma ainda definir quais as actividades que, apenas podem ser exercidas pelos naturais e residentes sob autorização ou com
solicitação de parecer prévio a emitir pelo Parque Nacional da Peneda Gerês e estabelecer que esse parecer estar para os residentes isento
de quaisquer taxas ou custos.
Dado tratar-se de uma actividade já existente e, encontrando-se as populações locais residentes impedidas de a exercer, a considerar-se este
impedimento quanto à exploração da energia hidroeléctrica, a empresa exploradora (EDP) e a de transporte (REN) devem destinar uma parte
do resultado dessa exploração ao investimento nas comunidades locais, através do pagamento de uma compensação à entidade gestora do
Baldio ou à Freguesia e ao (ICNB) Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade.
Também a questão da visitação deverá ser tratada de modo diferente distinguindo-se a visitação meramente turística e a visitação pelo
residente. Com efeito, a visitação turística deverá ocorrer com a solicitação prévia de pedido de autorização à entidade gestora do Baldio, de "
A Forar ou da Junta de Freguesia dando-Ihes a possibilidade de indicar o Guia Turístico o de cobrar uma taxa a definir. Não é correcto que
empresas turísticas com fins lucrativos usufruam de vantagens sem comparticipar na melhoria das condições de vida dos residentes.
Quanto à visitação dos residentes esta deverá ser livre dado representar um meio de proteger e vigilar a área protegida. Deve ainda referir-se
que dentro da área do Parque Nacional da Peneda Gerês além de propriedades públicas, existem Baldios, propriedades particulares e a "A
Foral".
Sendo a "Foral" terrenos de natureza particular geridos por um presidente eleito de acordo com os interessados de "A Foral" - Associação de
Proprietários do Monte de Lourido, Froufe e Ermida, no concelho de Ponte da Barca. Este terreno tem natureza privada dado pertencer desde
tempos imemoriais a famílias determinadas daquelas freguesias e não às populações locais, estando dessa forma inscrito na matriz predial e
encontrando-se sujeito a tributação fiscal. Existindo a propriedade privada dentro da área do Parque, devem, sob pena de se considerar uma
limitação incompreensível ao direito de propriedade, ser consultados quer os proprietários respectivos quer o Presidente da "Foral" quando
estiver em causa a utilização dessas propriedades. Pretende-se assim dizer que, embora o Parque tenha por via do Plano de Ordenamento
determinadas atribuições e competências, estas não podem ser exclusivas sempre que se esteja na presença de terrenos de natureza privada.
Regulada com algum cuidado deve ser a caça que, deve ser exercida em regime de caça associativa, com estatutos aprovados pelo Parque
Nacional de Peneda Gerês, protegendo-se as espécies nativas e proibindo-se terminantemente o repovoamento com espécies não autóctones
e de cativeiro, preservando-se assim a fauna e a flora existente. Para os violadores das regras determinar-se a inibição definitiva de caçar
dentro da área do Parque Nacional da Peneda Gerês
CONCLUSÔES:
O residente na área abrangida pelo Parque Nacional da Peneda Gerês deve ser tratado como o zelador, o protector, o vigilante da área
natural protegida, com os seus usos, os seus costumes e o seu modo de vida.
Nas actividades interditas devem abrir-se excepções para aquelas que possam ser levadas a cabo pelas autarquias locais ou instituições de
interesse público tais como a instalação de aerogeradores em locais previamente definidos, com acessos já existentes e, apenas para fins
comunitários, ficando excluída a exploração por privados.
Definir quais as actividades que, apenas podem ser exercidas pelos naturais e residentes sob autorização ou com solicitação de parecer
prévio a emitir pelo Parque Nacional da Peneda Gerês e estabelecer que esse parecer esteja para os residentes isento de quaisquer taxas ou
custos.
Tratando-se de uma actividade em exploração e, encontrando-se as populações locais residentes impedidas de a exercer, deve considerarse uma parte do resultado dessa exploração ao pagamento de uma compensação à entidade gestora do Baldio ou à Freguesia e ao Instituto
da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) .
Também a questão da visitação deverá ser tratada de modo diferente distinguindo-se a visitação meramente turística e a visitação dos
residentes.
A visitação turística deverá ocorrer com a solicitação prévia de autorização da entidade gestora do Baldio, de <IA Foral" ou da Junta de

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 90 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
Freguesia dando-Ihes a possibilidade de indicar o Guia Turístico o de cobrar uma taxa a definir.
Quanto à visitação dos residentes esta deverá ser livre dado representar um meio de proteger e vigilar a área protegida.
Deve ainda referir-se que dentro da área do Parque Nacional da Peneda Gerês existem propriedades públicas, o Baldio, propriedades
particulares e "A Foral".
Embora o Parque tenha por via do Plano de Ordenamento determinadas atribuições e competências, estas não podem ser exclusivas
sempre que se esteja na presença da utilização de terrenos de natureza privada.
A caça que deve ser exercida em regime de caça associativa, com estatutos aprovados pelo Parque Nacional de Peneda Gerês proibindo-se
terminantemente o repovoamento com espécies não autóctones e de cativeiro, preservando-se assim a fauna e a flora existente, inibindo-se
definitivamente de caçar os que violem as regras deste regulamento.

Resposta:
Concorda-se parcialmente com a sugestão de reduzir o residente ao que tem laços com o território do PNPG, excluindo os habitantes do
concelho que não estão sujeitos às suas restrições. No entanto, sendo actualmente o PNPG uma Área Protegida transfronteiriça, esse
estatuto, a par do que será reconhecido pelo Parque Natural da Baixa Limia – Serra do Xurés, deve manter-se para os habitantes deste. Por
outro lado, todos os que, de alguma forma, seja permanente ou não, têm laços com o território e estão sujeitos às suas restrições, devem
usufruir desse estatuto. Assim, foi dada nova redacção à al. x) do art.º 4.º, que passa a ser a seguinte: “Residente – indivíduo natural ou com
habitação, propriedade ou residência profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês”.
O PO permite a instalação de aerogeradores para uso comunitário, desde que em sistema de microgeração, que é suficiente para esse fim.
O PO não estabelece taxas ou custos, pelo que também não pode estabelecer as respectivas isenções. De qualquer modo, as actividades
autorizadas pelo PO apenas aos residentes, nomeadamente as decorrentes dos usos e costumes tradicionais, não estão sujeitas a parecer ou
autorização do ICNB.
O PO garante a visitação ou circulação dos residentes por todo o território do PNPG, sem qualquer condicionamento.
O PO apenas condiciona a visitação de não residentes a determinadas áreas a uma autorização prévia para poder efectuar o controlo dessas
cargas de visitação em função da sua sensibilidade. Já as autorizações de passagem por propriedades privadas ou comunitárias é uma
questão da competência dos respectivos proprietários, que não cabe ao PO regular.
O PO não interfere com os regimes de propriedade existentes no PNPG.
O PO apenas permite o exercício da caça no território do PNPG em regime ordenado, regime esse que não está restringido à modalidade
associativa. O repovoamento cinegético está suficientemente tratado pela legislação específica, sendo que no PNPG as al n) e m) do art.º 7.º
do Regulamento do PO interditam a introdução de espécies não indígenas, cinegéticas ou não. O PO não tem habilitação legal para definir
sanções.
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Tipo Participante: Particular

Nome: João Miguel Pissarra Coelho Gil

Comentários/Questões:
3.1.Estatuto do Requerente
João Miguel Pissarra Coelho Gil é visitante respeitoso e conhecedor da região, desde as suas gentes às suas culturas e problemas, e dos
próprios territórios do PNPG, como caminhante. É praticante no respeito pela Natureza. Já esteve em vários parques do mundo, como
caminhante cumpridor das regras do local em visita. E federado na Federação Portuguesa de Escalada e Montanha (FPME). É fotógrafo de
Natureza, paisagem, gentes e culturas.
Coloca, nesta participação, questões sobre o acesso do comum cidadão à montanha e ao Parque Nacional, pede esclarecimentos sobre
definições e modos de proceder, faz sugestões pró-activas.
3.2. Praticabilidade, Justeza no Acesso à Montanha e Definições
3.2.1.O que são caminhos ou trilhos existentes, tal como referidos na versão do Plano de Ordenamento (PO) em discussão? Os marcados por
mariolas/moços pelos pastores deverão também sê-lo e não somente aqueles já preparados para o vulgar turista (PR - Pequenas Rotas e GR Grandes Rotas). Porque não são os antigos caminhos mencionados ou registados nos estudos prosseguidos e na resultante versão do PO?
3.2.2.Numa sessão pública de esclarecimento e em resposta à pergunta anterior, um elemento do PNPG fez distinção entre "os caminhos
historicamente considerados como tal" dos "caminhos preparados para visitação". Esta distinção é intencional? Os caminhos dos pastores
passam em propriedades privadas ou comunitárias (das gentes e comunidades locais). Sendo de utilidade pública, deverão também ser
usados, sempre de forma respeitosa e controlada, pelos visitantes de fora.
3.2.3.Uma família simples, e.g., uns avós com os seus netos, decidem ir passear à Mata de Albergaria. Pela actual versão do PO, têm que
pagar 200€ (mínimo) para pedir uma autorização ao ICNB, têm que esperar até 45 dias (máximo) para fazerem o seu passeio. Considera o
PNPG justa o pagamento de tal quantia, ainda por cima antes de ter a autorização? É esta a forma que o PNPG tem de promover o contacto
com a Natureza e as Culturas da região? Como foi calculada ou definida esta quantia? Ou estará tal família a ser indesejavelmente forçada a
recorrer a uma empresa de região ou a um guia do parque?
3.2.4.Se as empresas de animação turística locais, à luz do sugerido PO, fizerem as suas marcações de visitas com antecedência para
determinado dia e o número de visitas marcadas (o que é diferente de efectuadas) e se uma Carta de Desporto de Natureza não permite mais
visitas nesse dia, o comum cidadão fica proibido de visitar o Parque nessas zonas, nesse dia?
3.2.5.Tomemos o caso da anterior família, avós e seus netos. Se forem interpeladas por uma pessoa que se diz ser Guarda do PNPG, como o
poderão confirmar? Os guardas do Parque andam identificados?
3.2.6.Como sabe o mais cauteloso caminhante que, ao logo do caminho que percorre, está a entrar numa zona de protecção distinta? Se não
for delimitada visualmente, então como pode ser considerada uma contra-ordenação ambiental a entrada indevida numa zona de Protecção
Total, ao longo do tal caminho? Vai¬se proibir o aceso ao caminho na sua totalidade?
3.2.7.0 PNPG, como entidade pública, como responde perante uma reclamação de um cidadão? Tem livro de reclamações? Onde estão os
direitos dos visitantes acautelados no PO? Onde estão os deveres dos Guardas do PNPG determinados? Servem apenas para fiscalizar ou
para ajudar/informar quem encontram?
3.2.8.Numa visitação alguém faz uma fotografia de floresta. Se esta for para vender algo, como motoserras ou botas, pagará uma taxa igual
àquela paga na situação de promoção da natureza?
3.3.Sugestões Pro-Activas
3.3.1.Entender-se-á que o PNPG deverá colher e fazer uso de fontes de financiamento para se suster, funcionar bem e evoluir.
3.3.2.Em vez de um plano "Melhor" em relação ao PO anterior, onde a tónica principal é de proibição, porque não se procura um plano "Bom"
ou "Muito Bom" no novo PO, onde a) se exige ao visitante o pagamento de uma quantia muito inferior aos 200€, mas ainda importante ao
PNPG, conforme a actividade e o número de dias de visita?, b) todas as pessoas podem aceder, contribuindo para tal financiamento e para o
registo do real número de visitas?
3.3.3.Tais pagamentos podem verter em favor da economia e gentes locais, cujos terrenos estão dentro do PNPG?
3.3.4.A aceitação do actual PO tornando a sua execução dependente de uma Carta de Desporto cujo conteúdo se desconhece retira força ao
próprio PO não é garante de justeza para o visitante. Sugere-se simultaneidade no processo.
3.3.5.Porque não pode o PNPG, através do seu PO, colher um grupo de "Amigos do Parque da Peneda-Gerês", sem ser seus funcionários,
que contribuem para o financiamento do PNPG e para a sua promoção (e.g., através de fotografias, se for um fotógrafo), com registo e direitos
especiais de acesso? Estes "Amigos do Parque da Peneda-Gerês" terão deveres e direitos, assim como o PNPG terá perante os primeiros,
e.g., demonstração de contas e efectiva acatamento/resolução de problemas no PNPG.
3.3.6.Sugere-se consultar outros sistemas de gestão de outros Parques geridos pelo Estado, noutros países (especialmente nos nossos
vizinhos mais próximos, com realidades parecidas), para não se repetirem erros de gestão e fazer uma implementação informada de um PO
praticável, maduro e forte. Como noutros exemplos, pode sê-lo também sendo justo para quem o visita/respeita/promove e não se encaixa no
perfil do turismo de massas (este sim, com grande impacto na Natureza, como se tem demonstrado nos Verões na Mata de Albergaria).

Resposta:
A rede viária de suporte ao PO corresponde à rede viária reconhecida oficialmente do Instituto Geográfico do Exército, dada a correspondência
de escala para a elaboração do PO. A rede de percursos pedestres será estabelecida na futura Carta de Desporto de Natureza.
O PO não estabelece taxas. A autorização referida no PO para visitação é uma autorização a levantar na hora em qualquer Porta ou
Delegação do PNPG e visa apenas o controle de carga de visitantes em áreas sensíveis.
A visitação é permitida em ZPT.
A utilização comercial de referências ao PNPG, incluindo a captação de imagens para esse efeito, está interdita pelo PO e pela legislação de
marcas e patentes, salvo quando para produtos credenciados pelo ICNB ou para promoção turística do território por entidades públicas ou para
promoção de estabelecimentos de restauração ou dormida localizados no território e devidamente licenciados pelas entidades competentes.
As restantes questões não têm relação directa com o PO.
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Tipo Participante: Associação

Nome: Associação de Caçadores de Sezelhe

Comentários/Questões:
A Associação de Caçadores de Sezelhe tendo presente o documento de Regulamento para o Plano de Ordenamento do PNPG,
concretamente o número 3 do artigo 29º, quanto aos locais classificados como ZPP2 dentro da sua ZCA, vem dizer que não aceita esta
proposta de Zonamento com os fundamentos seguintes:
1 - A ZCA de Sezelhe vê a sua área de Caça diminuída em 36%, ou seja em valores absolutos 321 ha
2 - A Área que se pretende ver reclassifica para ZPP2 é composta apenas por terrenos privados, não sendo, por isso respeitado o Artigo 62º
da Constituição Portuguesa, relativo ao direito à propriedade privada.
3 - Não será viável do ponto de vista de exploração cinegética a ZCA de Sezelhe com apenas 622 ha, pois sobre esta ZCA poderá haver um
esforço de caça de 32 caçadores por Jornada, o que manifestamente é incomportável para a preservação e equilíbrio da biodiversidade e não
tem a ZCA de Sezelhe como, no mínimo, substituir as zonas que se pretende afectar à ZPP2.
4 - A ZC de Sezelhe não concorda com a proibição da caça de salto ao Javali, pois este é o único método de caça utilizado desde tempos
imemoriais pelos povos desta região. A caça ao javali em processo de montaria não é viável numa área de tão reduzida dimensão, pelos
encargos financeiros que este processo de caça comporta (custo com seguros, matilhas, administrativos e outros)
5 - PESCA - A ZCA de Sezelhe que também inclui nos seus estatutos a pratica da pesca desportiva e considerando que poderá no futuro vir a
concessionar o rio MAU à pesca desportiva pronuncia-se sobre o Artigo 31°:
A ZCA de SezeIhe não concorda com os números 2, 3, 6 e 7 do Artigo 31°da proposta de regulamento do POPNPG que deverão ter a
seguinte redacção única:
Numero 2 e 3 – Na área de intervenção do POPNPG, concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II, a pesca deve
tendencialmente ser exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva.
Numero 6 – O período de pesca começa no primeiro Domingo de Março e termina no segundo Domingo de Agosto.
Numero 7 – Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por troço, o máximo de 10 trutas, e 20 espécimes ………

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
Não se considera ser inviável a exploração de uma zona de caça com mais de 600 hectares. Acresce a isto que o esforço máximo de
exploração de caça na ZCA de Sezelhe era já baixa como consequência do baixo número de caçadores associados na associação de
caçadores de Sezelhe.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para uma época mais adiantada no ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam
outorgadas novas concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º
ficou com a seguinte redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo
Domingo de Agosto “.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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Tipo Participante: Associação

Nome: Associação de Proprietários de Lourido e Froufe

Comentários/Questões:
A Associação de Proprietários de Lourido e Froufe, tendo presente o documento de Regulamento para o Plano de Ordenamento do PNPG,
concretamente o número 3 do artigo 29º, quanto aos locais classificados como ZPPII dentro da sua ZCA, vem dizer que não aceita esta
proposta de Zonamento com os fundamentos seguintes:
1 - A ZCA Foral I, tendo presente, a área do novo projecto de renovação que prevê a junção da Foral II à Foral I e anexação de parte da área
prevista no Regulamento em discussão, vê a sua área de Caça diminuída em 16%, ou seja em valores absolutos 269 ha.
2 - A Área que se pretende ver reclassifica para ZPP II é composta apenas por terrenos privados (Foral), não sendo, por isso respeitado o
Artigo 62º da Constituição Portuguesa, relativo ao direito à propriedade privada.
3 - A área que pretendem classificar como ZPP II inserida na ZCA Foral I, é uma área com elevada aptidão cinegética, caso se venha a
classificar como tal, vemos o furtivismo como uma ameaça, bem como um ponto de conflito permanente.
4 - A ZC Foral I não concorda com a proibição da caça de salto ao Javali, pois este é o único método de caça utilizado desde tempos
imemoriais pelos povos desta região, agricultores por natureza e que sempre viram, neste processo de caça, um elemento favorável que
dinamiza a protecção das culturas
5 - PESCA - A ZCA Foral I que também inclui nos seus estatutos a pratica da pesca desportiva e considerando que poderá no futuro vir a
concessionar troços de rios à pesca desportiva pronuncia-se sobre o Artigo 31°:
A ZCA Foral I não concorda com os números 2, 3, 6 e 7 do Artigo 31°da proposta de regulamento do POPNPG que deverão ter a seguinte
redacção única:
Numero 2 e 3 - Na área de intervenção do POPNPG, concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II, a pesca deve
tendencialmente ser exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva.
Numero 6 - O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Março a 31 de Julho. Nas águas ciprinídeas todo
o ano, respeitando o período de defeso para cada espécie..
Numero 7 - Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por troço, o máximo de 10 trutas, e 20 espécimes de cada uma das outras
espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas, cuja captura e transporte não estão sujeitas a limite.

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para uma época mais adiantada no ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam
outorgadas novas concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º
ficou com a seguinte redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo
Domingo de Agosto “.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Vânia Andreia Malheiro Proença

Comentários/Questões:
Relativamente ao Plano de Ordenamento gostaria de ver esclarecidos os seguintes pontos, dos quais discordo / tenho dúvidas:
1) A manutenção da permissão da realização de actividades pastoris em ZPT, mesmo que em regime extensivo, e sujeitas a limitações. Sendo
áreas de reserva integral deveriam ser protegidas de quaisquer actividades que possam ter impacto significativo sobre os processos naturais.
2) A introduçao de espécies exóticas, deve ser sujeita a um maior nível de restrição.
Embora aceite que a sua íntrocução poderá ser considerada quando de revele a única opção eficaz para a conservação da natureza (e.g.,
introdução de competidores naturais, após certificação de que são inócuos para as espécies nativas), não concordo que a o seu uso em
projectos de espaços exteriores em áreas não sujeitas a um regime de protecção deva ser considerado, dado o risco associado ao uso de
espécies exóticas. No caso das espécies exóticas deverá optar-se sempre que possível por medidas de precaução.
3) A interdição de trânsito motorizado em ZPPI deveria ser aplicada também na zona da Mata de Albergaria, não sendo correcta a aplicação de
um regime de excepção. Esta restrição deveria ser considerada pelo menos durante as épocas de maior visitação, como o Verão, em que a
carga de turistas é demasiado elevada tendo consequências obviamente negativas para a conservação daquela área. O trânsito de residentes
e naturais deverá ser permitido durante todo o ano.
4) A existência de zonas de caça associativa em áreas de ambiente natural (ZPPI e ZPPII) é contraditória com os objectivos de conservação
da natureza. Parece-me particularmente grave a manutenção de zonas de caça associativa em áreas limítrofes a zonas de protecção total.
Gostaria de ver identificados os períodos de concessão para as zonas existentes.
5) A opção de manter a mata do Mezio sob um regime temporário de ZPC I, deveria ser revista. Esta zona foi muito afectada pelo incêndio de
2006 e deveria ser enquadrada num regime de protecção mais estrito até ser recuperada. Encontra-se actualmente num estado vulnerável,
nomeadamente no que diz respeito à protecção do solo.
De um modo geral o actual plano de ordenamento apresenta melhorias significativas em relação ao documento anterior. Noto particularmente,
entre outros pontos positivos, o ênfase na recuperação e expansão da floresta nativa e no aumento de representatividade das espécies
autóctones.

Resposta:
Concordamos com a observação referente ao pastoreio em ZPT, no entanto, considerando o reduzido impacto dos actuais efectivos de gado
que realizam pastoreio nessa área e a oposição dos residentes a que lhes seja restringido um direito ancestral, a solução encontrada de
permissão do pastoreio em regime extensivo e apenas nos terrenos em uso parece-nos ser a que melhor concilia os interesses divergentes em
presença.
A introdução de espécies não indígenas no território do PNPG está regulada de forma mais restrita que a legislação específica referente à
introdução de espécies não indígenas em território nacional, uma vez que não equipara a autóctones as espécies não indígenas não invasoras
já introduzidas em local não confinado.
O PO não interdita o trânsito motorizado em ZPP1, apenas o condiciona a determinados fins. A excepção aplicável ao trânsito motorizado na
Mata de Albergaria é uma excepção de cariz mais restritivo e não mais permissivo e os termos dessa restrição não são definidos pelo PO mas
por uma Portaria específica e um Edital.
A existência de zonas de caça limítrofes a ZPT já acontece no actual PO de 1995. No novo PO são garantidos os direitos adquiridos em
consequência das concessões existentes e isso até ao termo dessas concessões, findas as quais só poderá haver caça ordenada em Áreas
de Ambiente Rural e desaparecendo a actividade cinegética da proximidade da ZPT. Os períodos ainda por cumprir das concessões existentes
são muito variáveis.
O PO aplica o regime de ZPC1 à Área de Intervenção Específica da Mata do Mezio até à aprovação do seu Plano Operacional de Gestão
porque essa área não representa uma floresta autóctone, antes uma floresta plantada, sendo que esse regime de protecção é suficiente para a
sua protecção. Com o POG ficarão estabelecidas as medidas específicas necessárias para a sua reflorestação e renaturalização.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 95 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

75

Tipo Participante: Particular

Nome: José Augusto Fernandes

Comentários/Questões:
I - Em finais de 1995 ainda cheguei - chegamos - a acreditar que poderíamos, nos cinco a seis anos seguintes, finalmente vermos criadas
algumas das condições essenciais para se conceber um rumo equilibrado que garantisse o futuro do PNPG, com as suas gentes e os seus
valores naturais e culturais. Aliás procurando-se reencontrar o seu norte, indo ao encontro dos fundamentos principais da sua génese. Mas
enganei-me - enganámo-nos todos - redondamente;
II - Não só não se cumpriram nenhuma das expectativas de criação de mecanismos de diálogo participativo das populações e dos outros
legítimos actores locais, como nem sequer se cumpriram as metas temporais do dever de legislar. E, enquanto isso, permitiram-se
arbitrariedades do que há de mais censurável;
III -Apesar de nos custar a admiti-lo, os sinais de sobranceria, de laxismo, de desnorte, de irresponsabilidade e doutras naturezas que até
arrepia só de pensar, quanto mais de nalguns casos termos tido a confirmação inegável, foram-se tornando crescentemente evidentes. Até à
legítima impressão - para não se generalizar e falar de percepção - da existência de um narcisismo patológico, doseado de maquiavelismo
destrutivo, como a provável maior das causas para as coisas, sem razão razoável de ser, acontecerem como iam acontecendo. Inclusive pelo
lado das omissões do dever e do respeito pelas expectativas;
IV• Tudo fomos aguentando espartanamente e até humildemente, até as piores das ilegalidades e dos abusos e desmandos, na esperança de
que, com algumas acções de alerta correctivo da nossa parte, algum dia alguma pontinha de razão e de bom senso, viessem de onde
viessem, fosse do cimo, da hiper-estrutura, ou dos lados ou de baixo, de algum técnico ou de algum dirigente, fizesse luz suficientemente forte
no espelho narcísico instalado aonde nunca deveria ter estado e assim se começassem a operar as mudanças para o rumo certo. Mas nada
resultou, lamentavelmente!
V- Pelo contrário: a cada nosso novo sinal de tolerância, de condescendência, de abertura para a cooperação, de cera gasta por nossa conta
para iluminar o caminho dos técnicos, dirigentes e agentes do PNPG, sempre tivemos como resposta a ignorância e o desprezo ou, então, as
piores das baixarias e conspirações. Entre outras razões e motivações, algumas delas até com indícios de mérito criminal, cuidando de
fazerem sentir - e com bastante clareza! - quem é que manda no território e nos direitos, até das propriedades privadas, das populações. Para
que não ficássemos e não fiquemos também hoje com dúvidas de aonde contam de chegar com o futuro PNPG. E procurando deixar bem
claro o quanto podem prejudicar quem se atreva a tentar barrar-lhes a passagem, obstando aos seus maléficos intentos;
VI- Depois do que se passou nas cinco sessões públicas, ditas de esclarecimento, mas que o não foram de todo, em cada um dos cinco
municípios que emprestam território ao PNPG e do que ouvimos hoje, no debate havido na Antena 1, se alguma resquício de esperança
teimasse em dizer-nos, lá nas profundezas da ingenuidade própria dos serranos, que valia a pena acreditar em mudanças voluntaristas de
rumo por parte da estrutura humana do PNPG e de seus afins em razão da matéria, só mesmo quem sofresse de ingenuidade em grau
patológico é que não se renderia às evidências mais que evidentes: de que assumidamente há um claro propósito de, etapa após etapa,
persistentemente, determinadamente, acabarem por expulsar a população natural do PNPG. Porque entendida esta como o grande estorvo às
negociatas, a objectivos obscuros propostos, incentivados e estimulados do seu exterior, nomeadamente como os dos focos colocados nos
PAN financiamentos ilegítimos, tudo sob a capa larga de uns alegados propósitos de conservação da natureza e da biodiversidade. Mesmo
quando são flagrantes as contradições de toda a ordem e quando as rotas seguidas e as propostas evidenciam que funcionaram e que
funcionarão exactamente ao contrário;
VII- Ora, nestas circunstâncias, pela parte que me toca - e para não correr o risco de nenhum mal entendido, ouvi por três vezes consecutivas
o debate da hora do almoço - não tive dúvidas em retirar as minhas conclusões e decidir como não agir. Que é também, pelo lado inverso,
uma forma de acção. Porventura com características de eficácia bastante superiores;
VIII- Porém, como tenho também o compromisso se ser a voz de muitas outras pessoas, naturais e descendentes de naturais, que, por
circunstâncias diversas das respectivas vidas, se não podem fazer ouvir directamente, assumi não tomar uma posição definitiva sozinho. Pelo
que dediquei as três horas e tal, seguintes às três audições do debate radiofónico, de hoje, a trocar impressões com as que pude contactar;
IX- Consequentemente, não vou - e não vamos - nesta altura e nestas circunstâncias, entregar mais outros escritos, com quaisquer outros
"contributos" (mas, o que serão contributos, no conceito dos técnicos e dirigentes do PNPG?!...) para além do que entregamos - e de que eu
sou assumido co-autor - ao Sr Director da DGAC-Norte, no dia 26 de Fevereiro do corrente ano. De entre as variadas e fundadas razões,
porque não estamos na disposição de darmos a segunda face a quem não mostra nem arrependimentos nem propósitos de emenda;
X- Nem muito menos de desbaratarmos outros meios e razões do direito e da legitimidade que nos assistem, se tivermos que, mais adiante,
fazermos o necessário uso;
XI- Pelo que, em meu nome pessoal e dos "incógnitos" que desde há muitos anos me pedem para nunca ceder contra os seus legítimos
direitos, expressamente solicito, aqui e agora, por este meio e neste procedimento administrativo, a inclusão e apreciação dos referidos
contributos que entregamos em 26 de Fevereiro, em representação do Movimento Peneda-Gerês Com Gente;
XII- Ainda a título pessoal, saliento que subscrevo muitas das reclamações e sugestões que alguns dos companheiros do supra citado
Movimento acharam por bem fazer e, bem assim, de outros conhecidos e amigos, individuais e colectivamente organizados, de cujas tomei
conhecimento oportunamente.
Ainda que não esperançado, apesar disso fazendo votos de que finalmente haja quem tenha alguma sensatez e lucidez, no meio daquilo que
pode ganhar um grave rumo com malefícios sem reparação possível e sem retorno, por um parque natural da Peneda-Gerês com gente,
apresento os meus cumprimentos.
Atentamente: J. Augusto Fernandes

Resposta:
Sem relação directa com o PO.
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Nome: João Miguel Pissarra Coelho Gil e Sónia Alexandra Santos de Melo

Comentários/Questões:
3.1. Estatuto dos Requerentes
João Miguel Pissarra Coelho Gil (doravante referido como Requerente) é Doutorado em Telecomunicações; tem experiência na aplicação de
Sistemas de Informação Geográfica (SIG), em análise e no terreno, correlacionando localização e dados geográficos com características
humanas e sociais de indivíduos e características morfológicas da habitação. É visitante respeitoso e conhecedor da região, desde as suas
gentes às suas culturas e problemas, e dos próprios territórios do PNPG, como caminhante. É praticante no respeito pela Natureza.
Sónia Alexandra Santos de Melo (doravante referida como Co-Requerente) é Doutorada em Sociologia/Antropologia; tem experiência em
análise social, cultural, geográfica e desenvolvimento sustentável, tendo realizado trabalho de campo junto de várias comunidades em
diferentes países. É visitante respeitosa e conhecedora da região e dos próprios territórios do PNPG, como caminhante. É praticante da acção
responsável e adequada simbiose entre Natureza e vida e actividade humana.
3.2. Necessidades de Comprovação no Terreno
Com a comunidade e no local, o Requerente constatou haver incongruências entre a realidade no terreno e os limites sugeridos para as zonas
de Wilderness. Sabendo que as ferramentas SIG são potentes mas têm as suas limitações, e.g., pela limitação de abrangência, pelo possível
número inadequado dos parâmetros considerados ou pelo desajuste destes a realidades complexas (como a de humanização, ou dos valores
imateriais), a sua utilização como ferramentas de apoio à decisão carece de confirmação e comprovação no terreno. Este é um passo
fundamental na aferição dos resultados, sob pena de se inferir conclusões erradas ou desajustadas da realidade, muitas vezes com
consequências graves para com o tecido humano, social e cultural, e para com o património imaterial de uma zona.
No Anexo V do Relatório Síntese da 18 fase, de Março de 2008, Valoração de Biodiversidade, é muito correctamente mostrado como são
consideráveis as variações na Carta de Wilderness em função dos pesos atribuídos a:
• distância à rede viária principal
• distância a aglomerados urbanos
• distância a albufeiras
• distância a linhas de alta tensão
• distância aos caminhos florestais (não esfaltados).
Ora, não só os valores destes incorrem em grandes variações na Carta de Wílderness, como:
• estes parâmetros não reflectem outros factores importantes de humanização, como é o uso histórico, mas ainda actual, das terras por parte
das comunidades locais/naturais;
• foram recolhidos por "consulta dos técnicos do PNPG conhecedores do território", incorrendo no "carácter subjectivo dos valores assim
atribuídos" (pág. 6, do mesmo documento);
• são baseados em fontes de informação incompleta, como é o caso da informação dos caminhos carreteiros provenientes de informação
vectorial do Instituto Geográfico do Exército (CARTA MILITAR DE PORTUGAL DO IGE. 1/25000, Série M888, Edição 2-1997), recolhida por
fotografia aérea.
Acrescenta-se, ainda, os seguintes factos:
• o relatório dá indicação errada de grandes áreas sem caminhos, porque a informação de base não regista os caminhos histórica e
actualmente usados pelos pastores locais - constitui uma falha grave na não consideração do factor humano e cultural em causa, e na
ignorância de uma rede valiosa de acessos pedonais à montanha;
• há inúmeros estradões não asfaltados que estão erradamente cartografados como sendo-o (Fig. 13 do Relatório Síntese da 18 fase,
Valoração de Biodiversidade) ¬constitui erro com consequências especialmente gravosas, já que no Relatório 38 - Fase, Proposta se indicam
pesos muito distintos entre Estradas asfaltadas e Caminhos florestais;
• a Carta de Wilderness (Documento n.?º23 do Processo de Discussão Pública) é consideravelmente maior do que aquela apresentada no
Relatório Síntese da 1ª fase, Valoração de Biodiversidade (ponto que nada tem que ver com as diferentes resoluções apresentadas nas
cartas) - esta indefinição na área abrangida vem confirmar que as manchas de Wilderness não são objectivas e não inspiram confiança
perante as populações locais e o comum cidadão. É, ainda, afirmado na pág. 35, que "as três cartas temáticas desenvolvidas ( … ) deverão
ser agora ponderadas com outras variáveis ( … ) destaca-se a importância de dar particular relevância à Carta Wilderness, pelas ( … )
espécies particularmente vulneráveis às actividades humanas.". Contudo não se clarifica no processo quais são essas outras variáveis.
O referido documento, fruto de decerto importante e contributiva Dissertação de Tese de Mestrado, a própria autora não deixa contudo de
salientar que:
• pág. 35, aquele "zonamento deve ter em conta inúmeros factores como por exemplo valores naturais, geológicos, arqueológicos,
antropológicos, paisagísticos, recreativos, culturais, espirituais", e que tal "dissertação incidiu numa análise dos valores biológicos. O objectivo
não é definir áreas de protecção total, parcial ou complementar, visto que a definição de áreas com esse detalhe deverá ter em conta os
restantes valores acima mencionados";
• pág. 36, a Dissertação se constitui como o primeiro estudo executado à data (2007) sobre a matéria (e ainda insuficiente, como se
demonstra), como revela ela própria conhecimento sobre as limitações da abrangência do estudo, sobre a sua subjectividade, e sobre a
necessidade de incluir outros parâmetros (como são os de natureza humana, social e cultural).
• Pág. 37, "referimos a importância de expandir a discussão relativa às ponderações atribuídas aos diferentes elementos de base utilizados no
cálculo do valor de Wilderness a um conjunto mais alargado de peritos".
Pelas limitações e erros apontados anteriormente, e mesmo seguindo as recomendações e constatações por parte da autora do trabalho (que,
se salienta, diz ser o único até à data), há razões cientificamente justificadas para que o estudo não seja considerado suficiente. O estudo SIG
carece de reavaliação fundamental, do ponto de vista da completude e posterior aplicação dos dados utilizados na definição da Carta de
Wilderness, fundamentalmente porque:
a) no terreno e com as pessoas locais se mostra haver incongruências;
b) as populações locais e os seus hábitos não foram tidas em conta e ameaçam ser gravemente afectados.
Em consequência, deverá ficar explícito no Plano de Ordenamento que tais actividades humanas, o uso da terra pelas populações locais e os
trilhos por estes usados não foram contabilizados porque, de facto, não implicam perda de Wilderness, segundo a leitura que os autores dos
vários estudos fazem do termo. Por outro lado, até pelas limitações do estudo, as pessoas locais não poderão ser obrigadas a ver o seu
acesso ainda mais diminuído em relação ao já imposto no anterior Plano de Ordenamento. Ainda, a própria equipa do estudo confirma ela
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mesma que a anterior definição de áreas protegidas inerente ao anterior Plano de Ordenamento não fora feita com métodos suficientemente
científicos para servir de base às então restrições impostas às populações locais, e quiçá à própria riqueza de biótopo.
A Co-Requerente é da opinião que, pelas limitações apresentadas pelo Requerente e mesmo constatadas pelos autores do estudo, a análise e
inclusão incompleta de parâmetros, dando seguimento a decisões baseadas em extrapolações puramente matemáticas e geométricas,
infligem fortemente e negativamente nos valores e património humanos da região. Tal como referido no início desta exposição, são
precisamente estas as fragilidades mais importantes das ferramentas SIG, sobejamente conhecidas por poder incorrer em graves
consequências para as populações e culturas locais. Ora, no relatório de Nigel Dudley (Ed.), da International Union for Conservation of Nature
(IUCN), Guide/ines for App/ying Protected Area Management Categories (uma ferramenta fundamental para a definição de Áreas Protegidas e
a sua Governança), afirma-se que as populações naturais e efectivamente residentes durante todo o ano, numa zona de território e hábitos
bem definidos, têm que ser protegidas, consideradas e incluídas na gestão e na Governança de tais territórios.
De acordo com o que afirma a prezada e experiente instituição que é a IUCN, naquilo em que a actual versão em discussão do Plano de
Ordenamento do PNPG ameaça afectar as populações locais, estar-se-ão a quebrar os princípios de boa Governança nesta zona de
sobreposição de área protegida com as terras, leitos e recursos tradicionais das gentes em causa. As áreas protegidas estabelecidas em
zonas de populações/territórios/ /recursos locais específicos devem respeitar e reconhecer:
• os direitos dos proprietários tradicionais (como é o uso e acesso livre aos seus prados e terras), as suas comunidades responsáveis (como
são os Baldios e suas Associações);
• seus utilizadores e seus recursos (como são o exemplo dos pastores Geresianos e as suas terras, rebanhos e gado);
• as instituições próprias das populações locais (como são as Juntas do povo ou as Associações das Vezeiras) e as suas Leis empiricas
próprias e ancestrais (como é o caso das Vezeiras e dos Baldios);
• as populações nativas proprietárias como detentoras de poderes estatutários nas suas terras;
• e até fortalecer o exercicio da autoridade, controlo e Governança por parte
dessas populações.
3.3.Sobre a Definição do conceito de Wilderness
A autora do estudo apresentado no Relatório Síntese da 1.ª fase, Valoração de Biodiversidade, na pág. 5, mostra ser conhecedora da difícil
definição do conceito de Wilderness. Tenta argumentar, contudo, que os conceitos de "vastidão, isolamento e estado natural, são globais",
dando a ideia de serem objectivos e consensuais, sendo por isso passíveis de serem resumidos num índice. Não só novamente se levanta a
questão de fazer o uso redutor de uma quantificação para atribuir e usar um conceito tão difícil como é o de Wi/derness, como se recorre a
conceitos vagos e passíveis de serem avaliados de forma diferente, por exemplo entre uma pessoa das montanhas do Gerês e uma outra
qualquer pessoa residente no litoral Português. Aliás, talvez pela consciência científica e cuidada da autora do estudo, na pág. 32 do Relatório
Síntese da 1ª fase, Valoração de Biodiversidade, é muito correctamente afirmada a arbitrariedade da definição de valores de Wilderness.
Assim, pelas implicações graves que a actual versão do Plano de Ordenamento ameaça ter e pela inerente dificuldade de definição do
conceito de Wilderness, as decisões de gestão do território não podem deixar de considerar os conhecimentos e hábitos das populações
locais.
3.4.Sobre a Visão Estratégica
Não é claro o que é afirmado no capítulo Visão Estratégica do Relatório 38 - Fase, Proposta, de Julho de 2009, quando se afirma ser um dos
objectivos de gestão o de "Acomodar as necessidades das populações residentes, incluindo a utilização de recursos de forma sustentável,
desde que esta não afecte outros objectivos de gestão". A sua redacção leva a pensar, novamente no sentido anteriormente constatado, que
poderá haver objectivos de gestão mais importantes do que aqueles das populações locais, quando pelos pontos já abordados é com elas que
o território deve ser gerido e nunca contra ela.
Não é claro o que o mesmo relatório afirma, quando diz serem actuais os objectivos delineados já em 1971 - "possibilitar no meio ambiente da
Peneda-Gerês a realização de um planeamento científico a longo prazo, valorizando o homem e os recursos naturais existentes, tendo em
vista finalidades educativas, turísticas e científicas" (Decreto n°187/71, de 8 de Maio). E que não só a execução e as práticas do Parque desde
então demonstram a sua não execução e cumprimento em várias situações, e não só nas questões humanas, como agora ameaça constituir
um Plano de Ordenamento que lesa ainda mais as populações e não inspira confiança científica suficiente.
3.5. Sobre a Evolução para um Novo Plano de Ordenamento
A evolução para um novo Plano de Ordenamento, segundo as boas regras do Financiamento Público e a Governança do Território e das suas
Gentes, deverá naturalmente resultar de uma avaliação das práticas relativas à anterior gestão. O PNPG e o respectivo território, património
Nacional, têm sido geridos por financiamentos comunitários importantes, sobre os quais os cidadãos contribuintes têm o direito de ver serem
geridos de forma transparente, clara e sustentada. Assim, não só para garantir uma evolução correcta como para primeiramente transmitir a
necessária confiança aos agentes a que tais Planos de Ordenamento dizem respeito, deverá ser apresentado o resultado dessa análise. Caso
não exista tal análise, mais se argumenta sobre a inadequação da actual versão de Plano de Ordenamento, a necessidade da sua
reformulação e a devida consideração das populações locais.
De futuro, qualquer novo Plano de Ordenamento deverá ser sujeito a uma prática de Monitorização e de Avaliação por entidades externas
independentes, com capacidade de análise de todo o contexto.
3.6.Conclusões e Apreciações Finais
No que respeita à gestão e controlo do território em causa, a actual versão do Plano de Ordenamento peca pela insuficiente relação útil e
necessária com as populações locais. Esta deficiência está presente nos estudos e nas considerações científicas que lhe servem de base, tal
como é até assumido pelos próprios autores, em autocrítica.
Esse distanciamento ao factor humano incorre em irregularidades que são frequentes em metodologias SIG ou que são usuais aquando da
quantificação de conceitos vastos por índices redutores de realidades complexas. Estas metodologias deverão ser complementadas, com
trabalho de campo no terreno, com a participação activa por parte das gentes locais e a devida consideração dos seus valores patrimoniais,
históricos, culturais e até laborais.
Estes procedimentos de interacção com a população nas zonas protegidas não só são conhecidos mundialmente como provaram ser
potenciadores da construção de zonas de protecção sólidas, maduras e mais resistentes a um futuro já ameaçado por outros factores
ambientais. Esta gestão correcta do processo resulta em ganhos mútuos entre entidades gestoras, populações locais, visitantes, e
especialmente para a Natureza.
Como adequada ferramenta de Governança, o novo Plano de Ordenamento não deverá ignorar mas sim favorecer e fomentar hábitos e
costumes locais que se foram perdendo ou que não foram sequer protegidos pela gestão passada. As Vezeiras, as Juntas do povo e os
Baldios deverão ser promovidos, recuperados e até usados como ferramentas que já no passado demonstraram ser eficazes na gestão do
território em questão.
Se as boas práticas de Governança participativa já implementadas com sucesso noutros países foram eficazes, deve-se seguir essa boa
metodologia, evitando erros conhecidos. Tais erros terão consequências irreparáveis para todo o património desta região, num País cujos
recursos não são os mais fortes.
O promotor do novo Plano de Ordenamento deverá apresentar o estudo e a análise das práticas relativas à anterior gestão do território pelo
ainda em vigor Plano de Ordenamento, das quais se pretenderá evoluir para um novo.
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Resposta:
Não concordamos com as considerações sobre a necessidade de validação no terreno dos valores de wilderness considerados no zonamento
do regime de protecção, pelas seguintes razões:
- A introdução do conceito de wilderness, no sentido da valoração do meio natural e da biodiversidade visou determinar no território do Parque
as zonas menos alteradas pelo homem, através do grau de afastamento a infra-estruturas humanas existentes. O uso histórico e actual do
território foi naturalmente tido em conta no Plano de Ordenamento do PNPG, mas não na definição do valor de wilderness.
- Quanto à selecção e ponderação das diferentes variáveis utilizadas para cálculo do valor wilderness, resultam efectivamente do
conhecimento técnico do território do Parque, que permitiu seleccionar as infra-estruturas de maior artificialização do território: albufeiras, rede
viária principal e secundária com circulação automóvel, aglomerados urbanos e linhas eléctricas de alta e média tensão, com ponderação mais
elevada (peso 1), e os caminhos florestais onde não circulam veículos motorizados, com ponderação de 0.25, conforme consta do Relatório de
Ordenamento (págs. 48 e 49). A subjectividade estará sempre presente em qualquer processo valorativo (os pesos dependem tanto dos dados
disponíveis, como do próprio investigador ou técnico, ou mesmo dos diferentes objectivos de conservação subjacentes à protecção de uma
determinada área). Como se verifica na Tese referida, noutros processos de valoração da biodiversidade, o carácter subjectivo é superior à
subjectividade inerente ao cálculo do valor de wilderness (pág.37).
- Quanto à informação de base utilizada como rede viária, nomeadamente os caminhos carreteiros de informação vectorial do Instituto
Geográfico do Exército (CARTA MILITAR DE PORTUGAL DO IGE. 1/25000, importa referir que esta é a informação oficial e adequada à
escala de elaboração dos Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (1/25 000), pelo que não pode ser considerada incompleta. O facto de
os caminhos históricos e utilizados por pastores não integrarem a informação de base para o cálculo de áreas de wilderness, vem reforçar a
validade dos pressupostos da metodologia utilizada, uma vez que estas vias de circulação não são infra-estruturadas, mas antes resultam do
“pisoteio” resultante da circulação pedestre de pessoas e de práticas tradicionais na área do Parque. Reforça pois a consideração de que, as
práticas tradicionais dos residentes não foram consideradas factores de perturbação à conservação do meio natural e da biodiversidade, mas
antes contribuem para a sua manutenção e equilíbrio.
- Consideramos que a afirmação de que existem “inúmeros” estradões florestais erradamente classificados quanto à categoria considerada
carece de fundamentação, pois não são designadas as situações específicas apontadas. Reafirma-se o anteriormente exposto relativamente à
fonte de informação utilizada para a rede viária, tendo sido criteriosamente seguida a classificação original da mesma.
- Aceita-se e agradecemos a observação feita relativamente à comparação estabelecida entre a Carta de Wilderness (fig. 19) inscrita no
“Relatório de Síntese da 1ª Fase – Valoração da Biodiversidade” e a Carta de Wilderness (nº 23) apresentada no processo de Discussão
Pública. Efectivamente, importa esclarecer que, após a elaboração da primeira versão das áreas de wilderness e do Relatório de Valoração da
Biodiversidade onde esta foi inscrita, foi detectado um erro na fórmula de cáculo do valor de wilderness (na adição das diversas variáveis), na
altura corrigido pela autora, porém por lapso, não alterado no Relatório mencionado. Importa no entanto referir que, os valores de wilderness
utilizados na metodologia do cálculo do regime de protecção inscrito na Planta de Síntese do Plano de Ordenamento e descrito no Relatório de
Ordenamento (págs. 47-53), correspondem aos valores da mesma a carta corrigida, na versão inscrita na “Carta de Wilderness” que integra a
cartografia da 1.” Fase - Caracterização. A autora da tese alertou para a necessidade de correcção dos elementos referidos no Relatório
Síntese da 18 fase, Valoração de Biodiversidade, no âmbito da Discussão Pública, através de participação escrita (nº 120).
- Apesar de conhecermos as limitações inerentes das ferramentas SIG, no caso concreto dos processos utilizados para cálculo do valor de
wilderness, consideramos que as vantagens da sua utilização se sobrepõem às limitações inerentes ao processo tanto mais que, neste caso
concreto a confirmação no terreno do resultado obtido, suportado em relações espaciais de vizinhança e distância entre uma tão grande
complexidade de elementos e num território tão vasto, se revela impraticável. Considera-se pois que, tendo em conta a fundamentação para a
selecção e peso atribuído às variáveis consideradas, o resultado obtido detém a credibilidade necessária, respondendo aos objectivos
propostos.
- Finalmente, importa referir que, o valor de wilderness constituiu APENAS UM dos vários factores, biofísicos e de humanização, considerados
no zonamento do regime de protecção inscrito na Planta de Síntese do POPNPG, conforme o exposto no capítulo 5 do Relatório de
Ordenamento (pág. 45-53), devendo por isso ser considerada a importância relativa desta componente no zonamento de protecção final obtido.
Saliente-se ainda o facto de que o modelo original de zonamento de protecção obtido pela sobreposição dos diferentes factores com a
respectiva ponderação, ter sido posteriormente sujeito a uma aferição apoiada em elementos geofísicos e de humanização, aproximando-o o
mais possível da realidade do território, nas várias componentes e, suprindo desta forma a artificialização do resultado, função da mecanização
da cartografia resultante. A interacção com as populações foi garantida, através de um processo de participação pública prévia à aprovação de
uma proposta de zonamento, tendo sido feito todo o esforço de integrar
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Tipo Participante: Associação

Nome: Federação de Caçadores de Entre Douro e Minho

Comentários/Questões:
A Federação de Caçadores do Entre Douro e Minho, com o numero de pessoa co.ectiva 503.315.010, com sede na Praça da Justiça n" 166,
freguesia de S. Victor, concelho de Braga, entidade de utilidade pública, pela presente contesta a proposta de regulamento do Plano de
Ordenamento do PNPG assim como cartografia síntese.
Assim e em representação das entidades gestoras intervenientes e afectadas (Quadro 1):
Clube de Caça e Pesca da Freguesia de Soajo : CA da Gavieira , processo nº 1551 AFN , 6%;
ZCA do Soajo : processo nº 1545 AFN, 2%;
Associação de Caça e Pesca da Serra do Gerês
: Processo nº 1996 AFN , 3,3%;
Associação Desportiva e Cultural de Caça e Pesca de Castro Laboreiro : ZCA Castreja ,, Processo nº 2069 , , 27%;
Centro Cultural e Recreativo da Penha ZCA de Germil Processo nº 1997 AFN 0,1%
Desde já, não queremos deixar de valorizar a elevada importância na conservação dos nossos espaços naturais e para isso entendemos que
deverá estar implícito o esforço e a colaboração de todos, no entanto existem alguns aspectos que entendemos que deverão ser reavaliados.
1. A Cartografia síntese apresentada deverá ser reanalisada e as zonas de protecção total referentes ás ZCA’S supracitadas deverão passar a
Zona de Protecção complementar, permitindo assim o exercício do acto venatório a todos os caçadores.
2. Estas zonas de caça não podemos deixar de referir que são um produto do próprio PNPG, elas foram criadas e renovadas pelo próprio
PNPG que desde a sua génese investiu, colaborou, apoiou e entendeu as mesmas como um modelo de elevada importância no próprio
ordenamento e PNPG.
3. A Manutenção de técnicos, guardas florestais, apoio no terreno, muitas e muitas horas de trabalho produtivo em favor de uma sinergia entre
actividade venatória e a protecção do meio ambiente.
4. Sr. Director, será agora legitimo e de um momento para o outro inviabilizar mesmas, mais concretamente e nos casos apresentados no que
diz respeito à ZCA da Gavieira?
5. Existiu todo um esforço que aqui foi implementado desde sensibilização dos caçadores, divulgação e manutenção das boas práticas
cinegéticas entre outras, houve articulação e coligação entre as entidade de caça e PNPG e portanto neste momento entendemos não ser
correcto retirar esta áreas ás ZCA, se sempre funcionaram com certeza que continuarão a funcionar daqui em diante, mesmo que e para isso
tenham que ser implementadas mais regras e controlo, podendo sempre contar com as OSC para colaborar e acompanhar no que for
necessário.
6. Relativamente à proposta de regulamento, entendemos que no que remete para o artigo 29º deverá ser revisto o n" 6.
7. Quanto à tabela de espécies os períodos deverão ser revistos:
- Codorniz (Setembro a Dezembro)
- Pombos Torcaz e Pombo Bravo (Agosto a Fevereiro)
- Tordos (Novembro a Fevereiro)
- Galinhola. (Outubro a Fevereiro)
Subscrevo-me, com elevada estima e consideração.

Resposta:
A cartografia de síntese reflecte o resultado final de um exercício de valorização de áreas de acordo com o património natural existente (fauna,
flora e habitats), seguindo os parâmetros definidos para um POAP. Neste zonamento, as áreas sujeitas a regime de protecção e classificadas
como Zonas de Protecção Parcial não devem estar submetidas a exploração cinegética.
Uma concessão de zona de caça é uma concessão delimitada no tempo e o PO garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões
existentes sejam mantidos até ao fim dessas concessões. Por isto, qualquer investimento em razão da concessão deve ter por horizonte o fim
do período de concessão uma vez que a mesma poderá nessa altura não ser renovada. Importa ainda acrescentar que o ordenamento
elaborado, promovido e apoiado pelo parque nos últimos 14 anos foi feito de acordo com o quadro legal existente e os condicionalismos de
ordenamento vigentes.
Agradece-se a chamada de atenção para o lapso constante do n.º 6 do art.º 29.º, que passou a ter a seguinte redacção: “Os planos de gestão
e os planos de ordenamento e exploração cinegética devem estabelecer um contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com base
na razão mínima de 20 hectares de terreno cinegético por cada caçador “.
O balizamento que o Anexo IV faz aos períodos, processos e meios de caça a utilizar na exploração das espécies cinegéticas considera a
legislação de caça em vigor e, consequentemente, os princípios biológicos que lhes deram origem. Entende-se para além disto que sendo o
Parque Nacional um espaço cuja utilização e fruição tem outros objectivos de importância pública e de âmbito nacional (descritos no art.º 2.º
da proposta de regulamento do POPNPG) deve este Instituto limitar alguns períodos e processos de caça a algumas espécies com o objectivo
de promover a compatibilização da actividade cinegética neste espaço com a realização de outras actividades recreativas, de visitação e
fruição. Por isto, em algumas espécies os períodos de caça são regulados de forma a permitir a realização de outras actividades, mantendo-se
em todos os casos a possibilidade de explorar as espécies constantes da lista de espécies cinegéticas aprovadas no POEC das ZCAs. Importa
sobre este assunto ainda referir que fruto das diversas contribuições recebidas e aceites em sede de discussão pública se propõe agora alterar
o Anexo IV nos seguintes pontos:
Galinhola: período – 1 de Novembro a 31 de Janeiro
Pombo-Bravo: período – 1 de Outubro a 31 de Janeiro
Pombo-Torcaz: período – 1 de Outubro a 31 de Janeiro
Tordos: período – 1 de Novembro a 31 de Janeiro
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Tipo Participante: Associação

Nome: LPN - Liga para a Protecção da Natureza

Comentários/Questões:
Em termos gerais considera-se que a actual proposta de revisão do Plano de Ordenamento do PNPG constitui uma evolução positiva em
relação ao plano de 1995.
De um modo geral foram consideradas as principais ameaças à conservação da biodiversidade, tendo havido um aumento importante da área
de ambiente natural, agora classificada em dois tipos: Zonas de Protecção Total e Zonas de Protecção Parcial.
Análise detalhada
Artigo 2º - Objectivos
O POPNPG, sem prejuízo do disposto no artigo 16º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de Julho (Regime Jurídico da Conservação da Natureza
e da Biodiversidade), tem como objectivos gerais para o território do Parque Nacional da Peneda-Gerês, entre outros:
a) Preservar e restaurar os processos ecológicos, a biodiversidade e a geodiversidade, nomeadamente através da promoção da expansão da
vegetação nativa clímax, para assegurar o bom funcionamento dos serviços dos ecossistemas;"
Considera-se importante o facto de o regulamento dar ênfase à promoção da expansão da vegetação nativa clímax, nomeadamente da floresta
nativa, como meio de preservar e restaurar processos ecológicos e a biodiversidade, e assim assegurar o bom funcionamento dos
ecossistemas e dos serviços de ecossistema. Assumir esta relação entre bom funcionamento dos ecossistemas, i.e, dos processos
ecológicos, e da manutenção dos serviços prestados, é importante de uma perspectiva de gestão para a conservação. Neste sentido, refere-se
também a protecção e expansão de floresta nativa como meio de aumentar a resistência dos ecossistemas aos fogos.
Artigo 6º - Acções e actividades a promover
"Na área de intervenção do POPNPG, (. .. ) constituem acções e actividades a promover: ( .. .)
c) As que contribuam para o controlo, redução ou erradicação de espécies invasoras, em particular quando promovam a sua substituição por
espécies autóctones;"
Em geral, a referência ao uso de espécies autóctones, e à substituição de espécies exóticas por autóctones, referida em vários pontos do
regulamento, é positiva. Note-se em particular, as zonas de intervenção específica da Mata do Gerês e da Mata do Mezio.
No caso da Mata do Mezio, dada a vulnerabilidade da zona, muito afectada pelo fogo de 2006, ser apenas sujeita a condicionantes da Zona de
protecção complementar de tipo I até ser aprovado um programa operacional. poderá ser insuficiente. Como medida de precaução o regime de
protecção deveria ser mais restrito nesta área, uma vez que se encontra muito degradada e tem que ser protegida, nomeadamente em termos
de pastorícia, para não piorar. De particular importância será a aprovação e execução dos programas operacionais de gestão respectivos.
Artigo 7º - Actividades interditas
Discorda-se da possibilidade de permissão na área de intervenção do POPNPG da introdução de espécies não indígenas classificadas como
não invasoras ou de risco ecológico pelo Decreto-Lei nO 565/99, de 21 de Dezembro, dado que muitas espécies classificadas como não
invasoras têm sido causa de grandes impactes, e.g. o lagostim-vermelho. Salvaguardando-se apenas o caso de "quando se revele a única
acção eficaz para a conservação da natureza" onde se podem incluir os casos de introdução de espécies para controlo biológico.
Ainda no artigo 7.°concorda-se com a interdição da "d) A instalaçlio de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia
eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos, excepto em sistema de microgeração;" (cuja potência a entregar à rede pública não exceda os
150 kW) o que se considera consentâneo com o estatuto de Parque Nacional. Estas instalações eram permitidas na anterior versão do PC,
embora sujeitas a autorização.
Artigo 10º - Tipologias
Verifica-se um aumento da Área de ambiente natural o que é considerado positivo.
Artigo 12º - Disposições específicas
Nas Zonas de protecção total é permitida a actividade humana "f) para fins de pastoreio tradicional extensivo, quando praticado pela população
local e restringido aos terrenos que, segundo os usos e costumes consagrados, por esta têm sido utilizados". Nestas áreas, que são reserva
integrar, faria sentido abolir qualquer actividade com impacte sobre os processos naturais, incluindo a pastorícia. Tratando-se de áreas de
reserva integral, correspondentes a uma área limitada do total da área do PNPG, considera-se que estas zonas deviam ser salvaguardadas de
qualquer actividade que cause impacte, incluindo o pastoreio extensivo.
"2 - Nas zonas de protecção total a presença humana está sujeita a autorização do ICNB, I.P., nos casos referidos nas alíneas a) a e)"
nomeadamente "e) Para fins de visitação pedestre nos trilhos existentes". Por outras palavras, a visitação pedestre em trilhos passa a ser
permitida em zonas de protecção total, mas condicionada a aprovação. Concorda-se com esta medida, desde que se garanta que esta
actividade não causa danos aos ecossistemas. Note¬se que nas áreas de protecção parcial tipo I, a visitação é condicionada a não residentes,
mas é livre para os residentes, o que é correcto.
Artigos 14º e 16º
O trânsito motorizado é interdito nas Zonas de protecção total e nas Zonas de protecção parcial de tipo I e permitido nas Zonas de protecção
parcial de tipo II aos residentes (artigo 16.°). Na versão anterior do Plano de Ordenamento era permitido aos residentes em Zona de Protecção
Parcial (único tipo de zonamento definido).
Em termos gerais concorda-se com a maior protecção em ZPPI (e com a pennissão aos residentes em ZPPlI). Mas em ZPPI há um regime de
excepção para a estrada da Mata de Albergaria (de acordo com a Portaria 31/2007 de 8 de Janeiro). Neste caso, e dado tratar-se de uma Mata
classificada como reserva biogenética, considera-se que esta também deveria ser interditada a não residentes ou naturais, uma vez que a
pressão turística no período estival é imensa.

Resposta:
quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010
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O PO aplica o regime de ZPC1 à Área de Intervenção Específica da Mata do Mezio até à aprovação do seu Plano Operacional de Gestão
porque essa área não representa uma floresta autóctone, antes uma floresta plantada, sendo que esse regime de protecção é considerado
suficiente para a sua protecção. Com o POG serão estabelecidas as medidas específicas necessárias para a sua reflorestação e
renaturalização.
Não concordamos com a observação ao art.º 7.º. Através das suas al. n) e m) a introdução de espécies não indígenas no território do PNPG
está regulada de forma mais restrita que a legislação específica referente à introdução de espécies não indígenas em território nacional, uma
vez que não são equiparadas a autóctones as espécies não indígenas não invasoras já introduzidas. Por outro lado, a excepção à proibição de
introdução de espécies não indígenas é aplicável apenas às espécies não invasoras quando essa introdução se revele a única acção eficaz
para a conservação da natureza ou quando integradas em projectos de espaços exteriores em áreas urbanas, isto é, neste último caso,
restritas a espécies da flora consideradas com interesse para a arborização, as quais são equiparadas e é-lhes aplicado o estatuto de espécies
autóctones pelo DL 565/99, de 21 de Dezembro.
Concordamos com a observação ao art.º 12.º referente ao pastoreio em ZPT, no entanto, considerando o reduzido impacto dos actuais
efectivos de gado que realizam pastoreio nessa área e a oposição dos residentes a que lhes seja restringido esse direito ancestral, a solução
encontrada de permissão do pastoreio em regime extensivo e apenas nos terrenos em uso parece-nos ser a que melhor concilia os interesses
divergentes em presença.
Não se concorda com a interpretação do art.º 14.º. O PO não interdita o trânsito motorizado em ZPP1, apenas o condiciona a determinados
fins. A excepção aplicável ao trânsito motorizado na Mata de Albergaria é uma excepção de cariz mais restritivo e não mais permissivo e os
termos dessa restrição não são definidos pelo PO mas por uma Portaria específica e um Edital.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010
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N.º participação:

79

Tipo Participante: Abaixo assinado da população da freguesia

Nome: Residentes e naturais da freguesia de Soajo

Comentários/Questões:
Resolveu um grupo de pessoas naturais do Soajo fazer chegar à presença de V. Exª algumas reivindicações concernentes a assuntos que se
prendem directa ou indirectamente com a problemática da "Revisão do Plano de Ordenamento do PNPG".
Uma liga-se com o facto da redução em 50% do imposto equivalente ao actual lMI, que havia sido prometida aquando do contacto com a
população de Soajo em 1970 para a criação do PN, e que veio a ser consagrada na legislação, mas que foi abolida pela reforma fiscal
promovida por Miguel Cadilhe, nos anos 80, passando a tratar por igualo que é desigual.
A segunda prende-se com a inserção do nome Soajo, entendido na acepção serra, na designação do Parque Nacional, porquanto se prova que
a "serra da Peneda" veio fundamentalmente a partir de 1907 a substituir a denominação "serra de Soajo", esta já usada desde os primórdios
de Portugal, e que os cartógrafos portugueses ao longo dos séculos continuaram a acolher. Estavam os portugueses a provar que seriam
heróis do mar, e já os heróis da terra tinham criado um parque natural no amplo Soajo (Montaria Real de Soajo) onde, em 1498, o rei D.
Manuel I quis que continuassem a preservar, juntamente com a serra de Sintra e poucas mais! O actual Brasil não tinha nome mas a "serra de
Soajo" já era nome consagrado em Portugal! Apenas erros muito graves resultantes de terem plagiado Paulo Choffat, no século XX, é que
determinaram a baralhada actual desta única unidade morfológica serrana. Não colhe a observação de Coudé-Gaussen sobre a divisão da
"serra de Soajo" em duas partes que, curiosamente, até faria com que o território da freguesia de Soajo pertencesse a duas serras diferentes
em termos nominais! Ao ler-se o texto do "Relatório da Revisão do Plano" constatam-se facilmente inconsistências motivadas por essa
pretensão de querem forçar dois nomes para uma só serra, para remendar o irremediável!
Sem prejuízo da fazermos chegar a aprovação, em sede da Assembleia Municipal, de que é de interesse municipal a inserção do topónimo
Soajo, no nome do Parque Nacional, solicitamos muito encarecidamente que se agarre o assunto com o devido espírito científico, para não se
continuarem a aceitar erros que não prestigiam nem a ciência geográfica nacional, nem muitos dos geógrafos portugueses.
Foi apenas exposição sumária, prometemos, brevemente, a entrega de circunstanciado relatório para documentar que é uma aberração o
nome "serra da Peneda".
Aproveitamos} Sr. Director, para apresentar cordiais cumprimentos e votos de boas-festas natalícias.
Soajo, 2 de Dezembro de 2009 Pelo Grupo de Soajo,
(Teresa Rodas Cerqueira)

Resposta:
Não tem relação directa com o PO.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Campo do Gerês

Comentários/Questões:
Neste documento estão expressas as magoas dos nativos, residentes, proprietários, que ao longo dos últimos trinta anos, foram sujeitos a
todo o tipo de restrições. Olhando para o P.N.P.G., sentem-se revoltados porque foram sacrificados pelas medidas impostas, pelos sucessivos
Gestores e técnicos do referido Parque, que resultaram em degradação e abandono.
No seguimento do processo de revisão do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda¬Gerês (POPNPG), a Junta de Freguesia de
Campo do Gerês vem por este meio, exercer o seu direito de pronúncia concretizado no parecer que seguidamente é apresentado.
Pretende-se com os comentários e observações apresentados, contribuir de forma construtiva para o desenvolvimento do processo de revisão
do POPNPG, alertando para as questões relevantes que deverão ser aferidas, bem como clarificar as posições e perspectivas que a
população de Campo do Gerês, na figura da sua Junta de Freguesia, considera mais benéficas para a gestão do território. Não se porão em
causa as instituições nem a sua legitimidade como instrumento de gestão territorial, serão sim, discutidos e analisados os seus modos,
métodos e estratégias.
A nosso ver o âmbito de protecção do PNPG deverá assentar na paisagem como unidade dinâmica e em todas as suas vertentes e
especificidades, sem esquecer que a singularidade principal deste território é sem dúvida a diversidade das paisagens da Peneda-Gerês, com
os seus valores naturais, históricos e culturais, que são um retrato colectivo das comunidades que nele se estabelecem.
O país antigo e rural, os verdadeiros jardineiros da paisagem e criadores dos mais belos e diversificados mosaicos biofísicos, desde o
Mediterrâneo Seco ao Atlântico Húmido, estão a desaparecer com o desaparecimento da agricultura tradicional. Subsequentemente regista-se
a perda dos usos e costumes mílenares, que deixaram às nossas gerações estas paisagens espantosas.
A nossa realidade não foge a esta regra de desertificação e como tal, seria de esperar que para uma área de interesse nacional como a nossa,
seriam tidas em conta tais conjunturas traduzidas nas políticas e estratégias de sustentabilidade apresentadas no Plano, sendo que a nosso
ver tal não se efectivou.
Devemos manter e revitalizar os talentos que moldaram a paisagem, tornando-a num indicador de identidade colectiva, num elemento descritor
da sociedade. Torna-se necessário entender a realidade da protecção ambiental associada às dinâmicas sociais, se a sociedade muda,
também mudam os mosaicos, a biodiversidade, a paisagem. É por isso necessário contrariar as ideias fixistas de que há paisagens para
sempre! Enquanto os decisores e gestores desta região não ultrapassarem o trauma e não se convencerem, que pretendem defender uma
paisagem que não existe!
Só pode entender-se esta postura das instituições de gestão, nomeadamente o ICNB, numa perspectivava de desconhecimento da realidade
da região, sendo que os conceitos pré-concebidos e estabelecidos no Plano fazem prever uma fundamentação, associada à percepção do
território ln VlSU, isto é, segundo o que é mostrado, filmado, fotografado, relatado, televisionado … e não propriamente a realidade ln Situ. Em
todo o processo de revisão, na nossa percepção, houve um desfasamento desta realidade ln Situ provocado, em grande parte pela imagem
pré-concebida e irreal do território do PNPG e que vem meticulosamente integrada nas propostas, medidas, regras e regulamentos
apresentados no Plano.
Das inúmeras medidas e novas restrições previstas na presente proposta de Plano de Ordenamento, resulta uma realidade que estrangula o
desenvolvimento socioeconómico das populações, uma vez que todos os recursos que estariam ao dispor dos cidadãos "normais", dentro dos
limites do PNPG, não estão. É preciso não esquecer que o PNPG tem uma componente humana decisiva e com estruturas Urbano-Rurais em
suposto desenvolvimento e criação de riqueza.
Quais as compensações previstas pela proibição das Eólicas e as suas rendas? Porquê os limites exagerados para implementação de PME's
e indústrias, fontes de emprego, pelos limites à potência eléctrica contratada de 15 KVA? (uma pequena serralharia estaria proibida) e
limitando a micro geração a 150 KW? Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região, em termos económicos e
ambientais, porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente no que concerne às estruturas de apoio à agricultura.
Segundo o artigo 33º as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna. Ora durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio ex-director do PNPG, que a
Albufeira de Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações e que seria finalmente regrado o acesso ao
plano de água pela criação de uma Praia Fluvial.
Analisado o Regulamento, nem um nem outro!
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo, aplicável à
realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos e que levará assim a mais uma restrição ao desenvolvimento das PME's
da região, nomeadamente no acesso ao recurso turístico do plano de água da Albufeira de Vilarinho da Furna, que com as devidas regras
deveria ser aberta, pelo menos a embarcações sem motor. Ainda relativamente à Albufeira de Vilarinho, não nos parece ser concebível que o
acesso ao plano de água ainda não esteja regrado, e embora estivesse já previsto, será mais uma vez posto de parte. Qual é a vantagem
ambiental da não acção e da manutenção das condições actuais de acesso difuso ao plano de água, em contrapartida à criação de um espaço
devidamente projectado capaz de organizar e garantir a qualidade do acesso à interface fluvial?
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo I a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais? Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como
saberá o rCNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófi1a.
Do ponto de vista Socioeconómico, o PNPG com o este Plano de Ordenamento, concretiza um instrumento de imposição de mediocridade
social e de estrangulamento económico. As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções
comparativamente a quem não enfrenta esta realidade e sem nenhuma contrapartida. Como diz o saber popular "Ter uma propriedade no
Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!" e diz tudo.
Ora isto terá que ter uma atenuante, algo que de certa forma justifique tais imposições, o argumento é protecção ambiental a todo o custo e o
estímulo do desenvolvimento sustentável!
Em relação à causa ambiental, é pois, preocupante constatar que na Análise do Factor Crítico de Decisão relativo ao "Património Natural e
Qualidade Ambiental" do Relatório Ambienta, não existam Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 104 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
Carvalhais, a degradação Florestal e destruição destes mosaicos que levaram séculos a ser criados. Ora isto tem uma explicação que deveria
constar dos relatórios técnicos elaborados e não consta. Esta degradação das manchas florestais, deve-se ao estado vegetativo em que se
encontram os ecossistemas, nos quais se processa uma regressão que conduz à senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um
fenómeno natural de reequilíbrio biofisico, que deriva da incapacidade do ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra
num ciclo de regressão para o extracto arbustivo. Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata
da Albergaria, encontra-se neste limiar, como certamente é constatável por todos, que conheciam a mata há 20 anos atrás, sendo que esta
realidade não vem claramente mencionada e descrita em qualquer dos documentos do Plano. Além de escamotear esta realidade, o ICNB
também não refere, embora tenha indicios suficientes para o afirmar, a explicação biodinâmica para o fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta o ansiado desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica, os
tais jardineiros da paisagem (Pastorícia, Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, abertura e manutenção de acessos, etc.) que
desde tempos imemoriais moldaram e se associaram às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele. A estratégia de gestão da Mata
deverá então "re"humanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica dos seus habitats e ecossistemas.
Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se reequilibre a biodinâmica local. Ora o
que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos da Penede-Gerês,
proíbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), proibindo até a livre
circulação de pessoas no acesso a propriedades que ainda são privadas. E quanto aos carvalhos mortos, estes parece que estão a "nascer"
de dia para dia!
Se estes problemas ambientais reais forem ignorados agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá
perder-se a oportunidade de se inverter esta tendência. Com esta filosofia de não acção e proibição desmedida, no que concerne à gestão
ambiental e usufruto dos usos e recursos do território, o PNPG está sem dúvida a introduzir uma perturbação artificial nesse mesmo território,
pois está a privá-lo de algo que faz parte da sua génese, a mão humana.
No que concerne ao argumento do Desenvolvimento Sustentável, como razão para a legitimação do incremento de restrições e criação de
novas taxas, é logo aqui a maior contradição do documento. Afirmar que este documento, materializado no corpo do seu Regulamento, visa o
desenvolvimento sustentável da região é logo à partida urna utopia, que nos leva à questão do desfasamento entre a realidade planeada e a
realidade local.
O conceito de desenvolvimento sustentável é uma tripeça que se apoia na ideia, que do ponto de vista ambiental a pegada ecológica seja zero
e não haja predação; que do ponto de vista social se proclamem os valores da coesão social; e que do ponto de vista do mercado se favoreça
a competitividade económica. O mundo real não é assim e como é lógico, o Plano proposto também não remete imediatamente para estes
valores, sendo por isso inaceitável que se apregoem tais conceitos de forma leviana, quando a realidade das medidas apontam para o lado
oposto.
Vejamos a questão das espécies exóticas, foram introduzidas pelos serviços florestais do PNPG como forma de reduzir a erosão e o
arrastamento dos solos. Hoje pode ler-se no Relatório Ambiental "O plano de acção de combate à acácia foi desenvolvido durante mais de
uma década ( … ) os resultados estão muito aquém do que seria desejável uma vez que a expansão se faz a uma velocidade superior à
capacidade humanamente possível e financeiramente sustentável”.
(…)
'Prevê-se um agravamento da situação actual, com aumento das áreas ardidas, perda de solos por erosão e alastramento das plantas
invasoras, o que terá um impacte muito significativo sobre o estado."
Mais adiante nas conclusões relativas aos impactes (positivos ou negativos) da aplicação no Plano referido pode ler-se:
"Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal. »
Como? Se acabam de afirmar que não têm condições técnicas, humanas e financeiras? Qual é a estratégia que torna o impacte resultante da
aplicação do plano muito positivo?
Ainda relativamente à Floresta, particularmente a questão da Pastorícia, refira-se que o termo utilizado no Regulamento "Pastoreio Tradicional"
deverá ver associado o verdadeiro conteúdo do que representa, isto é, deverão ser reproduzidos os calendários das vezeiras tradicionais e as
suas regras, usos e costumes, as quais apresentavam detalhes que não poderão ser esquecidos, nomeadamente os tempos de estada dos
gados na serra e as subtilezas das suas regras. Tude Sousa (1927) refere ''Tradicionalmente no final de Setembro desciam os gados da serra,
mas nem todos os proprietários o faziam. Se o tempo continuasse favorável deixavam-nos na serra, ficavam ao feirio, até que viessem piores
tempos e fossem então recolhidos ao povoado".
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria, Pastoreio segundo a Lei da Mata, Apanha de Lenha e Limpeza de matos, Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos,
Apascentamento de gado na Serra, Utilização dos Currais, Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza.
Aquilo é que era o equilíbrio, entre as árvores e a floresta e as pessoas do Gerês até aos anos 70 e que atraiu para o local o Estado e os
políticos que constituem o PNPG!
O PNPG quer agir contra as pessoas, renegar-lhe o saber dos antepassados, para pegar para si uma jóia que tem de ser aprimorada, mas que
não o tem sido! Agora ameaça estar irremediavelmente perdida, mas ainda assim permitirá engordar alguns cofres, com multas astronómicas,
taxas de informação, circulação, visitação, pernoita, e ainda chorudos subsídios Pan-Parks cuja única imposição é que não se faça nada para
inverter este realidade!
Os estudos prévios e documentos análogos ao Plano de Ordenamento, na sua componente mais técnica e formal apresentam também falhas
graves.
Refira-se por exemplo que o modelo cartográfico de Risco de Incêndio, não contempla a variável altitude, isto é, sendo todas as variáveis
iguais (coberto vegetal, declive, etc.) o risco de incêndio nos Carris seria exactamente o mesmo que no vale do Gerês! Como é lógico a
realidade diferente.
Na descrição da situação actual do Factor Crítico de Decisão "Património Natural e Qualidade Ambiental", nomeadamente os indicadores
"Representatividade de Habitats e Espécies" e "Áreas de Floresta", embora sejam elencados dados actualizados (Carta de Ocupação do Solo
actualizada, espécies de fauna e flora), que caracterizam as especificidades associadas a cada unidade paisagem e seus ecossistemas, não
são claramente demonstradas as variações temporais registadas essenciais para assentar a análise de tendências futuras, fundamentando
deste modo as estratégias a aplicar.
As zonas rurais já não podem sobreviver através da agricultura e das actividades tradicionais, ancestralmente praticadas dentro do PNPG.
Estas regiões só poderão ser revitalizadas com o aumento da qualidade de vida nestas áreas montanhosas, essenciais para a captação e
fixação das pessoas no território e não pelo absurdo de proibições e limitações excessivas.
Campo do Gerês, 30 de Novembro de 2009
O Presidente da Junta de Freguesia (António Pires de Oliveira)

Resposta:
quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 105 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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Nome: Maria de Lurdes Fernandes Pires

Comentários/Questões:
Sou natural e residente na freguesia de Campo do Gerês, terra onde nem sempre vivi e que em tempos de estudante fui forçada a abandonar
em busca de uma formação que esta linda terra não me podia oferecer. Por apego a esta aldeia acabei por regressar e aqui constituir família.
É neste concelho que também trabalho embora tenha que fazer bastantes km diários.
Para construir casa deparei-me com algumas restrições por viver numa área protegida. Embora possuísse uma propriedade de sonho à qual
podia chamar "minha", por limitações do PNPG nunca consegui construir lá a minha casa. Porque o Parque o exige e porque também tenho
sensibilidade para preservar, vivo numa casa restaurada onde se mantiveram os traços originais, madeira, pedra ...
Os filhos, esses, hoje ainda pequenos já têm que se deslocar diariamente uns bons pares de km para poderem frequentar a escola ... Muitas
limitações, não é verdade? Poderia enumerar muitas mais ... mas isto para dizer que se paga caro por viver numa área isolada I Contudo
valeriam a pena todos estes sacrifícios se esse parque onde nós vivemos fosse o "paraiso" ou o "deserto" que teimam em chamar-lhe. Aqueles
que demoraram 10 anos para rever este plano de ordenamento e que provavelmente nunca cá vieram, poderão marcar com 45 dias de
antecedência uma visita ao parque. E, que sejam sensíveis, que olhem em volta e observem a "floresta fantasma" em que se está a
transformar o nosso parquel resultado dos quase 40 anos de má gestão. E, se antes este território era um paraíso Nacional, agradeçamos às
populações que sempre souberam preservar, fazendo o que a natureza pedia ...
Porque teimam agora fazer disto o deserto que nunca foi?
Porque exigem nesta revisão do plano de ordenamento mais limitações ainda, esquecendo-se dos que viveram e ainda vivem cá?
Se a resposta é Pan parks, nós não cabemos nessa designação. Legislar a pensar nos fundos financeiros, passando por cima de costumes
ancestrais como o pastoreio a apicultura recolha de lenha ... num local que afinal nos pertence ... Agora até a simples passagem livre no que é
nosso e que sempre soubemos preservar, nos querem privar? Onde estão as compensações e contrapartidas? Não chega vivermos longe de
tudo?
Queremos manter pelo menos aquilo que sempre tivemos direito, queremos passear livremente na nossa terra incluindo, claro, a estrada da
Bouça da Mó. Queremos receber com qualidade, aqueles que apreciam estas paisagens. Não pedimos motores a passear na albufeira, mas,
que mal faz uma canoa ou uma praia fluvial, se a própria albufeira é resultado da acção do homem?
Se o vislumbre desta terra envereda pelo turismo e se tudo são restrições, qual será o futuro dos nossos filhos? Terão que partir e então aqui
será o deserto que muitos querem. Talvez nessa altura já nem os carvalhos mortos estejam de pé ...

Resposta:
O PO garante a manutenção dos direitos relacionados com os usos e costumes. Para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do
Regulamento e para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a
seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes“ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com
a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos
restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais
de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da
pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma
nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de
lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Ainda
relativo ao pastoreio, foi também alterado o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode
ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma
tradicional e em regime extensivo “.
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 107 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

82

Tipo Participante: Particular

Nome: António Pires de Oliveira

Comentários/Questões:
A participação das populações na pessoa das instituições que as representam é meramente formal, havendo má fé no processo de consulta. A
dita participação limita-se à resposta de um inquérito que induz as respostas previstas pelo PNPG e que por isso não dão lugar à formulação
das nossas opiniões.
A complexidade dos documentos apresentados é um entrave à percepção das populações, uma vez que integram informações de cariz
técnico, muitas das vezes reflectindo o fanatismo e radicalismo de alguns técnicos, sob o fundamento da protecção ambiental e que estão
meticulosamente dissimuladas num Regulamento cheio de rasteiras jurídicas.
Os direitos de passagem e paragem na estrada da Bouça da Mó, têm que estar previstos no Regulamento, como forma de revogar uma
inconstitucionalidade que se prende com o acesso às propriedades privadas localizadas nesta zona.
Nas ZPT tem que se garantir a livre passagem dos residentes uma vez que nelas se localizam terrenos privados, alguns equipamentos e
património colectivo construído.
Do ponto de vista Socioeconómico, o PNPG com o este Plano de Ordenamento, concretiza um instrumento de imposição de mediocridade
social e de estrangulamento económico. As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções
comparativamente a quem não enfrenta esta realidade e sem nenhuma contrapartida. Como diz o saber popular "Ter uma propriedade no
Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!”.
As pessoas têm que ser compensadas pelas proibições a que estão sujeitas, nomeadamente, a proibição das Eólicas como fonte de produção
de energia e de rendimentos associados ao arrendamento dos terrenos; os limites à potência contratada de 15KVA, estando desde logo
limitada a instalação de empresas e indústrias (uma pequena serralharia estaria proibida); Limitações à construção de estruturas de apoio à
agricultura, essenciais para a recolha de alfaias, o arrumo de utensílios agrícolas, o armazenamento provisório de material vegetal (sementes,
forragens,), etc.
As limitações previstas à apicultura nas ZPC1 também não se compreendem.
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais? Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importantes, na vida rural não só pela componente monetária mas também, como
saberá o ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.
No artigo 12º os proprietários são mais uma vez postos de lado, sendo que este viola a constituição, no que concerne ao direito de propriedade
e usufruto. No ponto 3 alínea f) deverá ser acrescentado o termo "pode ser interditada temporariamente pelo ICNB., após a consulta das
autarquias locais territorialmente competentes … " Deverá ser ainda introduzida uma alínea que garante o seguinte: A interdição só poderá
ocorrer se as entidades supra referidas (autarquias), na análise competente, emitirem parecer favorável à interdição, pelo tempo e nas
circunstâncias que constem nos referidos pareceres.
Com este comentário quero alertar para alguns dos inúmeros problemas e falhas do Plano de Ordenamento e frisar que estes foram
atempadamente referidos aos responsáveis pelo processo de Revisão do PNPG.

Resposta:
O PO é acompanhado pelos documentos legalmente obrigatórios, os quais têm uma componente técnica incontornável. Mas tal não poderia
ser de outra forma, pois é a análise técnica do território e dos seus valores que determinam as intervenções e os níveis de protecção
necessários ao cabal cumprimento dos objectivos subjacentes à existência de um POAP.
Relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da Mó, o disposto na al. r) do art.º 7.º
e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em
vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. Nenhum desses diplomas impede ou condiciona o direito
de passagem dos residentes no concelho de Terras de Bouro e apenas regula o direito de paragem de quem tem propriedades ou outros
direitos localizados nessa zona. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de
estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do
art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do
Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de
residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
O PO garante a livre circulação de residentes em ZPT. No entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi
acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por
residentes“.
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de instalação de infra-estruturas de
produção de energia eléctrica utilizando recursos eólicos.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Em ZPC1 o PO permite a apicultura, quer nos apiários existentes quer pela instalação de novos apiários. A instalação de novos apiários está
apenas condicionada a parecer do ICNB em ZPP1 e em ZPP2 e interdita em ZPT. Nos apiários existentes a apicultura é permitida em todo o
território do PNPG.
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados (o art.º 12.º aplica-se à ZPT), não alteram o regime de propriedade constitucionalmente
consagrado nem esvaziam o direito à propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu
direito à propriedade privada foi esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou
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expropriado.
Foi considerada a possibilidade de dúvidas e desconfianças resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. Concorda-se com a alteração
sugerida, tendo ficado com a redacção seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
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Nome: Dionísio Rei Duarte

Comentários/Questões:
Num documento do Plano é possível ler-se: "O plano de acção de combate à acácia foi desenvolvido durante mais de uma década ( ... ) os
resultados estão muito aquém do que seria desejável uma vez que a expansão se faz a uma velocidade superior à capacidade humanamente
possível e financeiramente sustentável."
( ... )
"prevê-se um agravamento da situação actual, com aumento das áreas ardidas, perda de solos por erosão e alastramento das plantas
invasoras, o que terá um impacte muito significativo sobre o estado."
Mais adiante nas conclusões relativas aos impactes (positivos ou negativos) da aplicação no Plano referido pode ler-se:
"Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal."
Como? Se acabam de afirmar que não têm condições técnicas, humanas e financeiras? Qual é a estratégia que toma o impacte resultante da
aplicação do plano muito positivo?

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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Nome: Manuel de Oliveira Pires

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo I a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entornófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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N.º participação:

85

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria del Carmen ()

Comentários/Questões:
Das inúmeras medidas e novas restrições previstas no presente Plano de Ordenamento do PNPG, resulta uma realidade que estrangula o
desenvolvimento socioeconómico das populações, uma vez que todos os recursos que estariam ao dispor dos cidadãos, dentro dos limites do
PNPG, não estão!
É preciso não esquecer que o PNPG tem uma componente humana decisiva e com estruturas Urbano-Rurais em suposto desenvolvimento e
criação de riqueza.
Quais as compensações previstas pela proibição das Eólicas e as suas rendas? Porquê os limites exagerados para implementação de PME's
e indústrias, fontes de emprego, pelos limites à potência eléctrica contratada de 15 KVA? (uma pequena serralharia estaria proibida) e
limitando a micro geração a 150 KW?
Do ponto de vista Socioeconómico o PNPG é sem dúvida um instrumento de imposição de mediocridade social e de estrangulamento
económico.

Resposta:
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de instalação de infra-estruturas de
produção de energia eléctrica utilizando recursos eólicos.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
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86

Tipo Participante: Particular

Nome: Fernando Manuel Afonso Ferreira

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

87

Tipo Participante: Particular

Nome: Clementina Rodrigues Simões Ferreira

Comentários/Questões:
Sou residente no lugar de Campo, do concelho de T. Bouro, situado acima dos 900 metros de altitude, estando por isso sujeito aos
procedimentos previstos no artº 8º, alínea c) e artº 32º, nº 11, ambos da proposta de Regulamento do POPNPG, ao que irá corresponder a
aplicação de taxas, exageradas (Portaria 1245/2009) e aos honorários de um arquitecto.
Sabendo-se que este local é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento socioeconómico e de parcos recursos dos residentes,
sugere-se a isenção de taxas administrativas e o apoio dos serviços do PNPG, designadamente de arquitectura, com vista a uma efectiva
diferenciação positiva, de interesse e valorização da riqueza deste sítio.

Resposta:
De forma a não discriminar habitantes de aglomerados rurais ou urbanos em função da altitude, a redacção do n.º 1 do art.º 26.º do
Regulamento do PO foi alterada para o seguinte: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas
como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”.
O PO não estabelece taxas pelo que também não pode estabelecer-lhes isenções.
Não cabe ao PO estabelecer formas de colaboração concreta entre os serviços do ICNB e outras entidades, públicas ou privadas, colectivas
ou singulares.
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N.º participação:

88

Tipo Participante: Particular

Nome: Abel S. Carvalho Costa Lapa

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo I a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê]?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importantes na vida rural não só pela componente monetária mas também, corno saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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N.º participação:

89

Tipo Participante: Particular

Nome: Paulo Marcelino Oliveira Pires

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo 1 a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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90

Tipo Participante: Particular

Nome: João Antunes Pires

Comentários/Questões:
Sou residente no lugar de Campo, do concelho de T. Bouro, situado acima dos 900 metros de altitude, estando por isso sujeito aos
procedimentos previstos no artº 8º, alínea c) e artº 32º, nº 11, ambos da proposta de Regulamento do POPNPG, ao que irá corresponder a
aplicação de taxas, exageradas (Portaria 1245/2009) e aos honorários de um arquitecto.
Sabendo-se que este local é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento socioeconómico e de parcos recursos dos residentes,
sugere-se a isenção de taxas administrativas e o apoio dos serviços do PNPG, designadamente de arquitectura, com vista a uma efectiva
diferenciação positiva, de interesse e valorização da riqueza deste sítio.

Resposta:
De forma a não discriminar habitantes de aglomerados rurais ou urbanos em função da altitude, a redacção do n.º 1 do art.º 26.º do
Regulamento do PO foi alterada para o seguinte: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas
como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”.
O PO não estabelece taxas pelo que também não pode estabelecer-lhes isenções.
Não cabe ao PO estabelecer formas de colaboração concreta entre os serviços do ICNB e outras entidades, públicas ou privadas, colectivas
ou singulares.
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N.º participação:

91

Tipo Participante: Particular

Nome: Teresa Paula Martins de Araújo Afonso

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

92

Tipo Participante: Particular

Nome: Paulo Oliveira da Silva

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo 1 a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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N.º participação:

93

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Adelaide Martins Cracel

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indícios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re"humanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos ancestrais dos povos do Gerês,
proíbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Ana Martins Duarte

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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N.º participação:
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Tipo Participante: Particular

Nome: Avelino José Ribeiro da Rocha

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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Tipo Participante: Particular

Nome: João Carlos Gonçalves da Silva

Comentários/Questões:
As proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12º 14°e 16º da proposta de
Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as nossas propriedades
e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limítrofes da Serra do Gerês devem continuar a
ser garantidas as seguintes regalias, com as necessárias adaptações:
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão:
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo:
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados:
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas.

Resposta:
O PO garante os direitos reivindicados. No entanto, para tornar mais explícito e claro esse entendimento e reforçar esses direitos, foram
alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativo à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativo à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, relativo à ZPT, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de
recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Relativamente ao
pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das populações é tida em conta, para o
seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na
alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais
territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela
redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser
realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma
tradicional e em regime extensivo “.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Joaquim de Jesus Ferreira

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Carmelita Antunes Pires

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
“Sou natural desta terra e nela teimei em viver, apesar das poucas condições de vida.
Sempre me orgulhei da beleza desta terra e serra, que calcorreei sem limitações, até porque me orgulho de ter ajudado a pastorear rebanhos
com algumas centenas de cabras comunitárias na “vezeira”.
Aquando da criação do P.N.P.G., anos 70, fomos “devidamente” instruídos e esclarecidos para os muitos benefícios que o P.N.P.G. nos traria.
Os primeiros problemas tive-os já para construir a minha casa (R. S. João, 926) em terreno próprio e tive, depois da autorização, que utilizar
materiais mais caros (não recompensada para tal). Benefícios nunca os vi.
Lamento dizer que o PNPG nos obriga a permanecer pobres, a pensar pequeno, fazendo de nós “animaizinhos enjaulados”.
A mata da Albergaria “ex-libris” do P.N.P.G. é o que é, porque as populações do Campo e Vilarinho, durante toda a vida, a souberam gerir e
proteger. O seu declíneo começou após a intervenção da administração do P.N.P.G. que, apenas soube proibir e não entende que é a mão do
dono que sabe gerir o que é seu. Não é assim nas empresas privadas? Não são, no geral, mais lucrativas que as públicas? Quem é o dono
que quer perder a sua “galinha dos ovos de oiro?”
Nesta exposição reclamo:
- o direito a passar sem restrição (como sempre fiz) em toda a área do P.N.P.G. que pertence à minha freguesia.
- a ser dona e a gerir como tal, as minhas propriedades aí enquadradas.
Reconheço que:
- a área deve ser preservada
- as proibições sejam aplicadas a quem “realmente” lese o P.N.P.G.
Recomendo:
- a não utilização da força por parte da tutela (o povo é quem + ordena)
- Humanização nas negociações / relações, com os residentes que não querem considerar-se “animais num zoo” e têm o direito a:
- progredir
- viver bem
- a deixar aos vindouros um futuro limpo num ambiente harmonioso.”

Resposta:
O PO garante a livre circulação dos residentes em todo o território do PNPG. Para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi
acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por
residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de
residentes”.
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
As restantes observações não têm relação com o PO.
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Tipo Participante: Particular

Nome: João Antunes Pereira Cracel

Comentários/Questões:
Sou residente no lugar de Campo, do concelho de T. Bouro, situado acima dos 900 metros de altitude, estando por isso sujeito aos
procedimentos previstos no artº 8º, alínea c) e artº 32º, nº 11, ambos da proposta de Regulamento do POPNPG, ao que irá corresponder a
aplicação de taxas, exageradas (Portaria 1245/2009) e aos honorários de um arquitecto.
Sabendo-se que este local é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento socioeconómico e de parcos recursos dos residentes,
sugere-se a isenção de taxas administrativas e o apoio dos serviços do PNPG, designadamente de arquitectura, com vista a uma efectiva
diferenciação positiva, de interesse e valorização da riqueza deste sítio.

Resposta:
De forma a não discriminar habitantes de aglomerados rurais ou urbanos em função da altitude, a redacção do n.º 1 do art.º 26.º do
Regulamento do PO foi alterada para o seguinte: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas
como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”.
O PO não estabelece taxas pelo que também não pode estabelecer-lhes isenções.
Não cabe ao PO estabelecer formas de colaboração concreta entre os serviços do ICNB e outras entidades, públicas ou privadas, colectivas
ou singulares.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Autília Rodrigues Ribeiro

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Patrícia Alexandra Ribeiro

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Avelino da Silva Oliveira

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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Tipo Participante: Particular

Nome: João Paulo Fernandes Pires

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Promotor Turístico

Nome: Gerês Equi' Desafios

Comentários/Questões:
a) No Artigo 33, ponto 3 alinha a) diz que na zona de protecção total apenas é permitido os passeios pedestres, acho, que deveriam ser
permitidos também os passeios equestres, pois o impacto é praticamente nulo e assim pomos á disposição dos visitantes um meio de
transporte não poluente e tradicional.
b) No mesmo artigo 33, ponto 3 alinha b) diz que na zona de protecção parcial tipo I são permitidos passeios pedestres, equestres e escalada,
proponho que seja acrescentado os passeios de 8tt, pois é um veiculo não poluente sem impacto ambiental que irá permitir ás pessoas se
deslocarem. O facto de não ser permitido a Btt nas zonas de protecção parcial tipo I irá com certeza causar um problema na estrada da Mata
de Albergaria, pois se pagarem uma taxa os carros podem passar e as btt, como estamos numa zona de protecção Parcial tipo I não poderão
passar.
c) No mesmo artigo 33, ponto 6 alinha a) diz que as actividades recreativas motorizadas (passeios organizados e visitas guiadas em veículos)
só podem ser realizadas em estradas asfaltadas, a parte "asfaltadas" deverá ser excluída pois estamos a falar de áreas de ambiente rural onde
o nível de protecção é muito menor, existem inúmeros acessos que ainda são em terra, (ex Cascata do Arado) esta limitação vai inviabilizar as
visitas organizadas á região causando prejuízos aos agentes locais que vivem, e trabalham no território.
d) Ao contrario do prometido por Directores anteriores este documento não permite a canoagem na Albufeira de Vilarinho, gostava que
explicassem aos agentes económicos que criam emprego neste território quais as razões para esta decisão. Proponho que seja aberta urna
parte da Albufeira de Vilarinho á canoagem para as empresas sediadas nesta Freguesia de Campo do Gerês, seria utilizada pontualmente
pelas empresas, esta mediada iria com certeza contribuir para a criação de emprego e melhorava a segurança dos visitantes que pretendem
efectuar canoagem, pois de momento o único sitio é a Albufeira de Caniçada onde também é permitido a circulação a barcos com motor.
e) Como residente na Freguesia de Campo do Gerês considero que a alinha r) do Artigo 7 e lesiva dos direitos dos naturais e residentes pois
estas estradas sempre foram a ligação entre esta Freguesia e a vizinha Espanha, estas terras sempre foram tratadas e cuidadas pelos nossos
antepassados e não permitir que possamos pelo menos deslocarmo-nos dentro dela como podermos e melhor entendermos, parar para
apreciar o que sempre foi desta Freguesia é uma enorme injustiça e penso que ainda mais uma ilegalidade.
F) Gostaria que revisem a classificação Wildemess do Cabeço da Calcedonia, acho que nos parâmetros admitidos para esta classificação não
foi com certeza tido em conta que está a apenas 900 m, em linha recta, de uma estrada e passa neste local um trilho pedestre, que é dos mais
visitados neste Concelho.
Faço um apelo para que revejam os pontos que neste Plano vão colidir com os direitos adquiridos das populações, e que tenham extrema
atenção que estamos num território com população que tem o direito de poder criar e manter a sua residência nessa área. Na minha opinião
este plano vai condicionar o futuro das empresas que trabalham a área do Turismo nesta área, e por conseguinte vai de certo penalizar as
populações
Devem ter em consideração que o PNPG perde todo o seu valor se não tiver um plano de visitação adequado a todos os intervenientes,
PNPG, agentes económicos, população e visitantes, este plano será o fundamento da carta Desporto da Natureza, logo todas as limitações
que são impostas irão limitar a Carta de Desporto da Natureza.
Pela minha parte devem entender que as Empresas de Animação Turística são um parceiro fundamental para proteger a Natureza.

Resposta:
Não concordamos com a sugestão para a al. a) do n.º 3 do art.º 33 porque consideramos que, em ZPT, a visitação deve restringir-se ao
pedestrianismo. Lembramos que a abertura da ZPT à visitação é uma inovação deste PO e, como tal, deve ser o mais cuidadosa possível.
Não concordamos com a sugestão para a al. b) do n.º 3 do art.º 33 porque o disposto no art.º 33.º é apenas referente a actividades desportivas
e recreativas e o BTT, enquanto actividade recreativa colectiva, tem impactos incompatíveis com este nível de protecção. Já enquanto
circulação individual, o permitido nos diferentes níveis de protecção que compõem a Área de Ambiente Natural vem referido no articulado
específico referente a esses níveis, mais concretamente nos art.º 12.º, 14.º e 16.º. Ora em ZPP1, e mais especificamente na estrada da Mata
de Albergaria, não só a circulação individual em BTT é permitida como, nos termos da Portaria que regula o acesso à Mata, essa circulação
em BTT não está sujeita ao pagamento de qualquer taxa de acesso. A não ser assim, e atendendo ao disposto na al. a) do n.º 6 deste mesmo
art.º 33.º, os automóveis também não poderiam circular na estrada da Mata de Albergaria, o que não é o caso. No entanto, e com vista a uma
melhor interpretação do articulado, foi alterada a redacção do n.º 3 do art.º 14.º para o seguinte: “Na estrada florestal de Leonte até à Portela
do Homem e na estrada florestal de Bouça da Mó até ao cruzamento com a estrada anterior é permitido o trânsito não motorizado e, nas
condições estabelecidas pela Portaria n.º 31/2007, de 8 de Janeiro, e pelo Edital de acesso à Mata de Albergaria, o trânsito motorizado”.
Não concordamos com a sugestão para a al. a) do n.º 6 do art.º 33 porque este preceito tem por objecto as actividades colectivas, sendo que a
circulação de vários veículos em simultâneo em estradas não asfaltadas tem impactos não compatíveis com os objectivos de protecção que
justificam a existência do PNPG. Isto não impede a realização de visitas organizadas em ZPC1 (nível de protecção atribuído à área da Cascata
do Arado), desde que seja utilizado um só veículo em cada visita, nos termos a definir pela Carta de Desporto da Natureza.
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB. O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a lembrar isso e a referir as
regras aplicáveis às Albufeiras pela legislação existente.
O disposto na al. r) do art.º 7.º é apenas referente à paragem nas estradas da Mata de Albergaria e reproduz as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. Este preceito não interdita nem condiciona a circulação nessas estradas, nem o PO
limita a liberdade de circulação dos residentes em zona alguma do PNPG. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Ao Cabeço da Calcedónia foi atribuído o segundo nível de protecção mais baixo, ZPC1. O valor de wilderness foi apenas um dos factores que
concorreu para essa atribuição, pelo que se depreende que esse valor não foi particularmente elevado e relevante neste local. Em ZPC1 são
permitidas as actividades recreativas como o pedestrianismo sem qualquer restrição, salvo a utilização de caminhos ou trilhos existentes.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Amadeu Pereira Ribeiro

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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Tipo Participante: Particular

Nome: José Correia Caseiro

Comentários/Questões:
Hoje, no início do século XXI, a floresta destas terras já não é o que era até ao início dos anos 70, altura em que o território foi controlado pela
Instituição Estatal que é o Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG). Desde então, ao abrigo de Leis sem conhecimento, sem sentido social
e humano, de cima para baixo (à velha maneira da ditadura que ainda nos assombra) e mesmo sem sentido global e em real favor da
Natureza, as gentes locais foram forçadas a mudar os seus hábitos. Foram proibidas de agir, de limpar as suas próprias terras, de ir buscar
lenha, de levar as suas cabras onde até então havia séculos já o faziam. Já haviam demonstrado serem responsáveis por um equilíbrio
saudável com a Natureza. Entretanto, hoje, morrem as nossas árvores, desde então votadas ao abandono, às heras que invadem os solos e
aos fogos. O PNPG não faz qualquer limpeza dos matos, os troncos queimados e doentes não são sequer retirados pelo PNPG, não se faz
qualquer repovoamento, ao contrário do que acontecia antes, quando tudo era sujeito ao controlo empírico mas sabedor das pessoas locais.
Isto acontece hoje e ameaça agravar-se, ainda contra as vontades das gentes locais, que se mantêm activas. Hoje, no início do século XXI, a
Instituição Estatal que é o PNPG ainda mostra repetir os mesmos hábitos, mesmo contra as próprias guias que a Comissão Europeia delineou
para a procura da Biodiversidade - é fundamental fazê-lo com ligação às culturas e gentes locais, pelo seu longo saber e terem até
recentemente sido de facto quem sabia proteger o meio vivo.
Se aquilo que era o equilíbrio, as árvores e a floresta do Gerês até aos anos 70 foi o que atraiu para o local a Instituição Estatal e os políticos
que constituem o PNPGI
Mais uma vez é a ganância a imperar, e o fruto do longo trabalho e saber dos nossos antepassados é mais uma vez interdito às gentes locais.
O PNPG quis agir contra as pessoas, para pegar para si uma jóia que tinha de ser aprimorada e que não foi! Agora ameaça estar
irremediavelmente perdida mas que mesmo assim ainda permitirá engordar alguns cofres. com multas astronómicas, taxas de circulação,
visitação, pernoita, e ainda chorudos subsídios Pan-Parks cuja única imposição é que não se faça nada para inverter este realidade!

Resposta:
Não tem relação com o PO.
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N.º participação:
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Tipo Participante: Particular

Nome: Helder Manuel Gonçalves da Silva

Comentários/Questões:
Das inúmeras medidas e novas restrições previstas no presente Plano de Ordenamento do PNPG, resulta uma realidade que estrangula o
desenvolvimento socioeconómico das populações, uma vez que todos os recursos que estariam ao dispor dos cidadãos, dentro dos limites do
PNPG, não estão!
É preciso não esquecer que o PNPG tem uma componente humana decisiva e com estruturas Urbano-Rurais em suposto desenvolvimento e
criação de riqueza.
Quais as compensações previstas pela proibição das Eólicas e as suas rendas? Porquê os limites exagerados para implementação de PME's
e indústrias, fontes de emprego, pelos limites à potência eléctrica contratada de 15 KVA? (uma pequena serralharia estaria proibida) e
limitando a micro geração a 150 KW?
Do ponto de vista Socioeconómico o PNPG é sem dúvida um instrumento de imposição de mediocridade social e de estrangulamento
económico.

Resposta:
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de instalação de infra-estruturas de
produção de energia eléctrica utilizando recursos eólicos.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
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N.º participação:

108

Tipo Participante: Particular

Nome: Frutuoso Alexandre Martins da Silva

Comentários/Questões:
Pela leitura que efectuei o Plano tem falhas técnicas graves que vão para além do Regulamento surreal apresentado.
Os estudos prévios e todas as fazes de caracterização, desde a Paisagem, Susceptibilidades apresentam falhas técnicas graves.
Refira-se por exemplo que o modelo cartográfico de Risco de Incêndio, não contempla a variável altitude, isto é, sendo todas as variáveis
iguais (coberto vegetal, declive, etc.) o risco de incêndio nos Carris seria exactamente o mesmo que no vale do Gerês! Como é lógico a
realidade diferente.
Na descrição da situação actual do Factor Crítico de Decisão "Património Natural e Qualidade Ambiental", nomeadamente os indicadores
"Representatividade de Habitats e Espécies" e "Áreas de Floresta", embora sejam elencados dados actualizados (Carta de Ocupação do Solo
actualizada, espécies de fauna e flora), que caracterizam as especificidades associadas a cada unidade paisagem e seus ecossistemas, não
são claramente demonstradas as variações temporais registadas essenciais para assentar a análise de tendências futuras, fundamentando
deste modo as estratégias a aplicar.
Que neste caso, ou não existem ou se existem, baseiam-se em dados que são inconclusivos.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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109

Tipo Participante: Particular

Nome: Álvaro Maria Chaves Afonso

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

110

Tipo Participante: Particular

Nome: Isac da Cunha Dias

Comentários/Questões:
As proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12º 14°e 16º da proposta de
Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as nossas propriedades
e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limítrofes da Serra do Gerês devem continuar a
ser garantidas as seguintes regalias, com as necessárias adaptações:
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão:
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo:
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados:
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas.

Resposta:
O PO garante os direitos reivindicados. No entanto, para tornar mais explícito e claro esse entendimento e reforçar esses direitos, foram
alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativo à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativo à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, relativo à ZPT, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de
recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Relativamente ao
pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das populações é tida em conta, para o
seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na
alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais
territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela
redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser
realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma
tradicional e em regime extensivo “.
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N.º participação:

111

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria da Conceição da Silva Dias

Comentários/Questões:
Das inúmeras medidas e novas restrições previstas no presente Plano de Ordenamento do PNPG, resulta uma realidade que estrangula o
desenvolvimento socioeconómico das populações, uma vez que todos os recursos que estariam ao dispor dos cidadãos, dentro dos limites do
PNPG, não estão!
É preciso não esquecer que o PNPG tem uma componente humana decisiva e com estruturas Urbano-Rurais em suposto desenvolvimento e
criação de riqueza.
Quais as compensações previstas pela proibição das Eólicas e as suas rendas? Porquê os limites exagerados para implementação de PME's
e indústrias, fontes de emprego, pelos limites à potência eléctrica contratada de 15 KVA? (uma pequena serralharia estaria proibida) e
limitando a micro geração a 150 KW?
Do ponto de vista Socioeconómico o PNPG é sem dúvida um instrumento de imposição de mediocridade social e de estrangulamento
económico.

Resposta:
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de instalação de infra-estruturas de
produção de energia eléctrica utilizando recursos eólicos.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
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N.º participação:
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria da Conceição Antunes Pires Ribeiro

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria João Gonçalves Barbosa

Comentários/Questões:
Num documento do Plano é possível ler-se: "O plano de acção de combate à acácia foi desenvolvido durante mais de uma década ( ... ) os
resultados estão muito aquém do que seria desejável uma vez que a expansão se faz a uma velocidade superior à capacidade humanamente
possível e financeiramente sustentável."
( ... )
"prevê-se um agravamento da situação actual, com aumento das áreas ardidas, perda de solos por erosão e alastramento das plantas
invasoras, o que terá um impacte muito significativo sobre o estado."
Mais adiante nas conclusões relativas aos impactes (positivos ou negativos) da aplicação no Plano referido pode ler-se:
"Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal."
Como? Se acabam de afirmar que não têm condições técnicas, humanas e financeiras? Qual é a estratégia que toma o impacte resultante da
aplicação do plano muito positivo?

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

114

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Martins Rodrigues

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo 1 a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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N.º participação:
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Tipo Participante: Particular

Nome: Frutuoso Alexandre Martins da Silva

Comentários/Questões:
Num documento do Plano é possível ler-se: "O plano de acção de combate à acácia foi desenvolvido durante mais de uma década ( ... ) os
resultados estão muito aquém do que seria desejável uma vez que a expansão se faz a uma velocidade superior à capacidade humanamente
possível e financeiramente sustentável."
( ... )
"prevê-se um agravamento da situação actual, com aumento das áreas ardidas, perda de solos por erosão e alastramento das plantas
invasoras, o que terá um impacte muito significativo sobre o estado."
Mais adiante nas conclusões relativas aos impactes (positivos ou negativos) da aplicação no Plano referido pode ler-se:
"Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal."
Como? Se acabam de afirmar que não têm condições técnicas, humanas e financeiras? Qual é a estratégia que toma o impacte resultante da
aplicação do plano muito positivo?

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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116

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel António Oliveira da Silva

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Celeste Martins Fernandes

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Fernanda Pereira Martins Duarte

Comentários/Questões:
É preocupante constatar que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

119

Tipo Participante: Associação

Nome: Associação de Caça e Pesca de Cabril e Fafião

Comentários/Questões:
A Associação de Caça e Pesca de Cabril e Fafião, tendo presente o documento de Regulamento para o Plano de Ordenamento do PNPG,
concretamente os números 3 e 6 do artigo 29º, quanto aos locais classificados como ZPP2 dentro da suas ZCA, e área mínima por caçador,
vem dizer que não aceita esta proposta de Zonamento e Iimitação de área, com os fundamentos seguintes:
1 - A ZCA de Fafião vê a sua área de Caça diminuída em 12.1%. ou seja em valores absolutos 176 ha.
2 -. Quanto ao nº 6 acima referido, não prescindimos dos exposto no nº 2 do artigo 34 do D. Lei 201/2005 de 24 de Novembro, onde diz que
cada caçador não pode exceder 50 ha e não determina área mínima.
3 - Referente aos períados venatórios, discordámos da proposta apresentada, pois os caçadores da zona do PNPG, pagam as suas taxas igual
aos outros caçadores e não reconhecemos legitimidade ao PNPG para os tratar como Portugueses de segunda.
4 - Solicitamos uma reunião urgente, com a União das Associativas e se possível com um elemento de cada zona de caça, para ver se
chegamos a um entendimento, pois o tempo do quero posso e mando não pode continuar, é o que tem acontecido ao longo de 40 anos de
existência do PNPG.
5 - Temos pareceres pendentes no PNPG á cerca de 3 anos, respeitante á alteração dos Poecs e instalação de campos de treino, não tendo
sido respeitado os prazos legais para o efeito.
6 - A Associação de Caça e Pesca de Cabril e Fafião, após reunião com técnicos de PNPG e a UACP-PNPG, fez chegar ao grupo de trabalho
do Plano de Ordenamento, em Fevereiro de 2009 a seguinte proposta relativamente aos limites da ZCA em questão.
Relativamente a proposta actual do PO do PNPG também temos uma área com cerca da 176 ha que se sobrepõe à ZPPII a qual não
pretendemos abdicar por ser um local de excelência para a criação perdiz e coelho e está, delimitada com placas, desde a criação das ZC com
acordo do PNPG.
5-PESCA
As ZCA de Cabril e Fafião que também inclui nos seus estatutos a pratica da pesca desportiva e considerando que tem activa umas
concessões, Rios Cabril, Fafião e Pincães à pesca desportiva pronuncia-se sobre o Artigo 31°:
As ZCA de Cabril e Fafião não concorda com os números 2,3,6 e 7 do Artigo 31°da proposta de regulamento do POPNPG que deverão ter a
seguinte redacção única:
Numero 2 e 3 - Na área de intervenção do POPNPG, concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II, a pesca deve
tendencialmente ser exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva
Numero 6 - O período de oesca começa no primeiro Domingo de Março e termina no segundo Domingo de Agosto.
Numero 7 - Çada pescador só pode oescar e transportar; por dia e por troço, o máximo de 10 trutas, e 20 espécimes ………..

Resposta:
O determinado no n.º 2 do art.º 34.º do DL n.º 201/2005, de 24 de Novembro, que refere existir uma área máxima por caçador (50 ha) não
conflitua com o determinado no n.º 6 do art.º 29.º da proposta de regulamento de PO. Este artigo foi, por via das participações públicas
recebidas, rectificado ficando com a seguinte redacção: “Os planos de gestão e os planos de ordenamento e exploração cinegética devem
estabelecer um contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com base na razão mínima de 20 hectares de terreno cinegético por
cada caçador “.
O balizamento que o Anexo IV faz aos períodos, processos e meios de caça a utilizar na exploração das espécies cinegéticas considera a
legislação de caça em vigor e, consequentemente, os princípios biológicos que lhes deram origem. Entende-se para além disto que sendo o
Parque Nacional um espaço cuja utilização e fruição tem outros objectivos de importância pública e de âmbito nacional (descritos no art.º 2.º
da proposta de regulamento do POPNPG) deve este Instituto limitar alguns períodos e processos de caça a algumas espécies com o objectivo
de promover a compatibilização da actividade cinegética neste espaço com a realização de outras actividades recreativas, de visitação e
fruição. Por isto, em algumas espécies os períodos de caça são regulados de forma a permitir a realização de outras actividades, mantendo-se
em todos os casos a possibilidade de explorar as espécies constantes da lista de espécies cinegéticas aprovadas no POEC das ZCAs. Importa
sobre este assunto ainda referir que fruto das diversas contribuições recebidas e aceites em sede de discussão pública se propõe agora alterar
o Anexo IV nos seguintes pontos:
Galinhola: período – 1 de Novembro a 31 de Janeiro
Pombo-Bravo: período – 1 de Outubro a 31 de Janeiro
Pombo-Torcaz: período – 1 de Outubro a 31 de Janeiro
Tordos: período – 1 de Novembro a 31 de Janeiro
As restantes questões de caça não têm relação com o PO.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para essa época do ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam outorgadas novas
concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º ficou com a seguinte
redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo Domingo de Agosto”.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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N.º participação:

120

Tipo Participante: Particular

Nome: Inês Gomes

Comentários/Questões:
Sendo eu a autora da tese citada no plano de ordenamento, na valoração da biodiversidade venho por este meio enviar algumas notas que se
referem, a algumas imprecisões e a alguns erros detectados na mesma.
1. A referência da tese não é 2007 mas sim 2008 que foi o ano em que foi defendida
2. Foi feito um copy & paste de alguns capítulos da tese, sendo que estes estavam integrados na tese surgem algumas imprecisões: - Foram
deixados todos os anexos, sendo que nem todos são referidos no texto copiado, devem ser retirados e renumerados os anexos; - Da mesma
forma foi copiada a bibliografia completa da tese, sem que toda ela fosse citada na parte copiada.
3. A Figura 7 foi modificada na versão final da tese para uma melhor compreensão e segue em anexo.
4. Foi detectado um erro no cálculo da carta de wilderness, segue em anexo a figura corrigida tal como a secção Avaliação da carta wilderness,
que deve também ser substituída.
5. A figura da análise de vizinhança e o anexo V ainda não foram por mim corrigidos devendo por isso ser retirados tal como as seguintes
frases da secção 3.2.3.2 Carta wilderness que a eles se referem:
• Considerando-se o carácter subjectivo dos valores assim atribuídos, encontra-se no Anexo V, para efeitos comparativos, mapas obtidos com
outros valores de ponderação.
• Tendo em conta que o impacte de uma determinada estrutura não influencia apenas o local específico onde esta se encontra, mas também
uma área envolvente, foram utilizados no cálculo do valor de wilderness processos de análise de vizinhança. As funções de análise de
vizinhança avaliam as características de uma área envolvente, alterando o valor de um pixel para um que derive directamente dos valores das
células vizinhas. Foi assim calculada a média dos oito pixeis envolventes. Esta análise foi realizada sobre os valores de distância para cada
elemento, tendo sido a análise subsequente igual à já descrita. Optou-se no entanto pela utilização da carta de wilderness original.
Tentarei no entanto com a maior brevidade enviar esses dados esperando que ainda possam ser integrados.
Com os melhores cumprimentos. Inês Gomes
Subject: Plano de Ordenamento - Discussão Pública - Comentários -Il
From: I nês Gomes <gomes.ida@gmail.com>
Date: 4 Dec 2009 08:42:06
To: pnpg@icnb.pt
CC: PN PG - Ana Fontes <fontesa@icnb.pt>
Excelentíssimo Director do DGAC-N.
Em sequência do e-mail por mim enviado ontem segue agora em anexo a figura 20 e o anexo V já corrigidos, que deverão ser substituídos,
ficando assim sem eleito o ponto 5 do anterior e-mail.
Com os melhores cumprimentos.
Inês Gomes

Resposta:
O ICNB gradece e concorda com a chamada de atenção para as incorrecções referidas, e procedeu às correcções propostas.
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N.º participação:

121

Tipo Participante: Câmara Municipal

Nome: Câmara Municipal de Terras de Bouro

Comentários/Questões:
Nos termos do Aviso n.? 18009/2009, do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, publicado no Diário da República n°199,
SÉRIE II (páginas 41548 a 41549), no dia 14 de Outubro, o Município de Terras de Bouro, pretende, através da presente, dar o seu contributo
de forma realista e determinada no que à revisão do Plano de Ordenamento do PNPG diz respeito e, sobretudo, garantir que o mesmo seja
elaborado de forma justa e equilibrada, constituindo-se como um instrumento de desenvolvimento sustentado quer para o território quer,
particularmente, para as populações do concelho que vivem no interior do PNPG.
O PNPG sempre foi e continuará a ser, uma referência nacional e internacional no que ao ambiente e à biodiversidade diz respeito, sendo
também, um território repleto de história, cultura e património legado principalmente pelas populações que, desde tempos imemoriais, habitam
e calcorreiam estas serras, moldando-a tal como hoje a conhecemos.
No que respeita a questões suscitadas pela CMTB e/ou demais entidades representadas na CMC no âmbito do processo de acompanhamento
da revisão do Plano, importa, porque relevam para a desconformidade da proposta colocada à discussão pública com Instrumentos de Gestão
Territorial eficazes bem como de disposições legais e regulamentares aplicáveis, elencar as seguintes situações que o Plano deve corrigir
antes de ser colocado à aprovação da tutela:
1. Continuamos a considerar que é dada muito pouca importância à humanização do território e à valorização do homem corno urna mais valia
para a biodiversidade, lembramos que, na génese da sua criação, o PNPG comprometeu-se a efectuar "um planeamento cientifico a longo
prazo, valorizando o homem e os recursos locais existentes, tendo em vista finalidades educativas, turísticas e cientificas". (ln. Preambulo do
Decreto n. o 187/71, de 08 de Maio);
2. Consideramos fundamental que o PNPG inclua neste processo a necessidade de reforçar o seu quadro de pessoal, bem corno de dotar o
seu funcionamento com um plano financeiro anual ou plurianual que garanta a execução das suas actividades, sob pena de não conseguir
colocar em prática nada do que ficar vertido na presente proposta de regulamento, prejudicando, de forma progressiva, todo o território e as
suas populações;
3. A definição da proposta de regulamento no que respeita à actividade produtiva local (al. c) do art. 4.°) não é aceitável, visto que, de tão
redutora, apenas promoverá a desertificação do território e o desemprego.
4. A confusão e contestação que, dada a sua ambiguidade, é provocada pelo disposto no n." 3 do art. 12.°e n." 3 do art. 28.°, junto das
populações locais, deveria resultar na eliminação do referido ponto. Até porque, ao longo de todo este processo de revisão do Plano, ficou por
demais demonstrado que, as populações residentes, jamais deixarão de defender, de forma legítima, a manutenção dos seus usos e costumes
no que respeita à questão do pastoreio e das vezeiras. Seria sensato retirar, definitivamente, esta ambiguidade da proposta, contribuindo
assim para um aproximar das populações ao PNPG.
5. Consideramos ainda necessário que se reveja a questão das actividades cinegéticas e haliêuticas em ZPPI e ZPP2, nomeadamente a
possibilidade de se estabelecerem planos alternativos para as concessões que entretanto terminam (por exemplo estabelecer um plano de
defeso que permita o repovoamento de espécies e que, após a sua reposição, as concessões sejam novamente abertas).
6. Estando proibidas as instalações de infra-estruturas de produção de energia eléctrica através do recurso a fontes hídricas e eólicas,
continuam a faltar neste plano mecanismos de compensação para as populações locais que, tendo a possibilidade de recorrer e explorar estas
potencialidades no seu território, se vêem privadas das mesmas sem qualquer contrapartida por parte do ICNB.
7. Planta de Condicionantes:
- Deve ser rectificada na legenda a margem das Albufeiras e suas margens, que não é de 50 m mas sim de 30m;
- Para que esta Planta esteja em conformidade com o POAC, deve ser retirada esta condicionante junto do lugar de Admeus (vidé anexo I cópia da planta de condicionantes do POAC);
- Identicamente, a Albufeira deverá, à semelhança do POAC, ser identificada apenas pela sua área de pleno armazenamento, sendo
identificada a sua margem de 30m com outro cartograrna (vidé, por exemplo, legenda do anexo I referido);
8. Planta de Síntese Vs Regulamento
As áreas de equipamentos turísticos previstos em PDM, fora da área de intervenção do POAC, nomeadamente a zona do Parque de
Campismo da Cerdeira e a que integra a área de lntervenção Especifica da Porta do Campo do Gerês, ficarão fortemente condicionadas, ou
mesmo impossibilitada a sua concretização, se não for introduzida alteração em conformidade.
Para tanto, sugere-se uma das seguintes alternativas:
8.1 - A área que se encontra delimitada como ZPCI passar a ZPCll;
8.2 - A disposição do ponto iii) da al. c) do n.º 1, do art.º 18, do Regulamento do POPNPG, passar a ter a mesma formulação constante da aI.
e) do n.º 1 do art." 20.
Tendo em consideração todas as questões que em cima colocamos, visto que não obtiveram, durante todo este processo, uma resposta
convincente por parte do ICNB, e porque entendemos que, da forma como está proposto, este instrumento não contribuirá para um
desenvolvimento sustentado do território, prejudicando demasiadamente as populações locais, mantemos a nossa discordância relativamente
a esta proposta de revisão do POPNPG.
Com os melhores cumprimentos,
Por delegação de competências
O Vice-Presidente da Câmara

Resposta:
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
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acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo,
para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de
protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser
praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com a sugestão de permitir actividade cinegética em ZPP1 e ZPP2 porque o pretendido é excluir o exercício da actividade
cinegética da Área de Ambiente Natural e das zonas com maior nível de protecção. No entanto, o PO garante que os direitos para exercer a
actividade cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade, que em muitos casos só
acontecerá no final da vigência do próprio PO.
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de instalação de infra-estruturas de
produção de energia eléctrica utilizando recursos eólicos ou hídricos.
Agradece-se a chamada de atenção para a gralha identificada e as margens das albufeiras foram corrigidas.
A carta de condicionantes do PO integra as servidões públicas previstas na lei, não tendo que incluir especificidades dos POAAPs ou de
quaisquer outros IGTs, pelo que não concordamos com a alteração proposta para o lugar de Admeus.
Entende-se que a sugestão de identificar separadamente a NPA da Albufeira e a respectiva margem de protecção não é relevante para as
condicionantes do PO, posição corroborada pela CCDR-N que não referiu essa necessidade no seu Parecer de Conformidade.
Nas áreas de equipamentos turísticos mencionadas, o condicionamento associado ao regime de protecção inscrito deve-se ao facto de aí
ocorrerem habitats de elevado valor de conservação e como tal integrantes da Rede Natura 2000, nomeadamente bosques de carvalhal. Esse
facto impede-nos de atender à sugestão apresentada no sentido de alterar o nível de protecção de ZPC1 para ZPC2, porque as normas
comunitárias de gestão desses espaços são muito estritas quanto à necessidade de regras que impeçam a sua deterioração, nomeadamente
através de obras de infra-estruturação, o que não é assegurado pelo regime previsto para a ZPC2. Quanto à alternativa proposta, de substituir,
quanto aos empreendimentos turísticos, o disposto no articulado para o nível ZPC1 (subal. iii) da al. c) do n.º 1 do art.º 18.º) pelo disposto para
o nível ZPC2 (al. e) do n.º 1 do art.º 20.º), consideramos que a mesma é pertinente, dada a existência de equipamentos turísticos localizados
em ZPC1, bem como projectos previstos em PDM, e dada a salvaguarda dos habitats poder ser garantida pelos pareceres ou autorizações do
ICNB a que qualquer obra ficará sempre obrigada. Nesse sentido, alterou-se a subal. iii) da al. c) do n.º 1 do art.º 18.º, que ficou com a
seguinte redacção: “Para empreendimentos turísticos, quando localizados em áreas inseridas numa Unidade Operativa de Planeamento e
Gestão (UOPG) no âmbito de um Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas (POAAP) ou em áreas delimitadas como Espaço de
Vocação Turística no âmbito de um Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) válido e ainda quando para equipamentos
localizados no interior de parques de campismo existentes”.
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Tipo Participante: Câmara Municipal

Nome: Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Comentários/Questões:
É entendimento do Município de Arcos de Valdevez que o Plano de Ordenamento deve constituir uma oportunidade para o desenvolvimento e
qualidade de vida das populações que habitam o Parque Nacional. A preservação do território, da sua biodiversidade assim como a
humanização a que foi sujeito ao longo de séculos/ tiverem como elo condutor o homem/ que o habitou e o trouxe até ao presente. Não pode,
por isso, ser esquecido o facto de o PNPG ser um território habitado sendo útil para a sua preservação que continue a sê-lo, não podendo o
POPNPG ser um promotor do despovoamento do PNPG. Constitui nosso entendimento que deveriam ser objecto de reanálise nesta fase de
Inquérito Público as seguintes questões:
1. Torna-se necessário encontrar uma solução/ a qual deveria acontecer nesta fase de planeamento, para o aproveitamento do potencial de
produção de energia renovável que o território do PNPG comporta. A situação torna-se mais grave quando se verifica que outras áreas
protegidas têm essa oportunidade.
2. Existe necessidade de clarificar as fontes de financiamento do Programa de Execução que integra o POPNPG;
3. A inclusão no POPNPG de áreas que sejam compatíveis com o previsto em PDM para os "Aglomerados Estruturantes de Montanha" de
Bouça dos Homens, S. Bento do Cando, Branda de Bosgalinhas, Branda de Junqueira, Branda de Gorbelas e Branda de Bordença, bem como
para as áreas relativas a “Espaços de Actividades Compatíveis” e “ÁreaTurística”, conforme aprovado pelo PNPG no âmbito da Revisão do
PDM.
4. Relativamente às medidas de desenvolvímento de actividades geradoras de rendimento para as populações (exploração de recursos
naturais, agricultura e pastorícia, caça, pesca, floresta e turismo), solicitamos que sejam consagradas no POPNPG as propostas do PDM de
Arcos de Valdevez (em termos de ordenamento e regulamento), nomeadamente quando às ocupações e utilizações no solo urbano e rural.
5. A realização de diversas actividades está sujeita a autorização e estas aumentaram significativamente como se pode constatar através dos
artigos 8º, 12º, 14º, 16º, l8º e 20º. Desta forma é nossa convicção e de outras Entidades da CMC que irá haver uma excessiva carga
burocrática induzida por tipo de procedimento e como tal consideramos que esta situação deverá ser revista.
6. Consideramos, igualmente, exagerado o tempo previsto no artigo 41º para a emissão de parecer, 45 dias, este prazo deveria ser
substancialmente reduzido. Sabemos bem que os 45 dias são o prazo máximo estabelecido por lei, mas que nada impede seja inferior, assim
o ICNB esteja para isso disponível, bastando que reconheça a crítica generalizada de que são demasiadas as actividades sujeitas a parecer do
ICNB consignadas neste POPNPG.
7. Entendemos que a obrigação dos projectos de arquitectura serem da responsabilidade de um arquitecto, conforme previsto no artigo 32º,
deveria ocorrer apenas em áreas qualificadas, sem prejuízo do estipulado por lei.
8. Deverá unificar-se a proposta de gestão urbanística, sob a responsabilidade do Município, para todas as áreas urbanas abaixo dos 900m,
nomeadamente Peneda, Beleiral e Tibo, e não apenas de algumas.
9, Deverá atender-se em fase de planeamento a implementação de acções tendentes à florestação das várias áreas ardidas assim como ao
incremento de novas zonas florestais, tendo presente preocupações no combate à erosão. Em especial deverá atender-se à área do Mezio,
onde os compromissos publicamente assumidos nunca foram cumpridos.
10. Viabilização da proposta de investimento turístico previsto para a área de Paradela, conforme a informação que já disponibilizamos ao
PNPG, constituindo esta iniciativa uma mais-valia para o Município.
11. Preocupação pela restrição das actividades humanas, nomeadamente à pastorícia imposta pela integração do PNPG na rede PAN-PARK.
12. Vemos com preocupação e muita apreensão a redução das áreas possíveis de serem usufruídos pelos caçadores do PNPG. É por isso
importante consensualizar com as Associações de Caçadores do PNPG uma regulamentação e zonamento mutuamente aceite da actividade
da caça no parque.
Relativamente ao Programa de Execução de referir o seguinte:
1. Considerando a importância deste documento, julgamos que deveria ser criada uma comissão de acompanhamento da sua execução e
definidos os critérios de avaliação da sua implementação.
2. Relativamente às acções previstas no Programa de Execução deveria ser assinado um protocolo entre o Ministério do Ambiente e as
Autarquias onde estivessem claramente definidos as acções a executar e assegurados os meios financeiros necessários.
3. Consideramos que deveria ser acrescentada ao Programa de Execução a contratualização prevista para as ZPT e ZPP1, com indicação das
acções a executar os prazos e os meios financeiros disponibilizados, ficando a implementação destas zonas dependente da assinatura dos
referidos contratos com os compartes.
Relativamente às acções do Programa de Execução solicitamos a inclusão do seguinte:
1. Ao nível da Porta do Mezio a inclusão da conclusão das obras do Parque de Campismo da Travanca e a construção do Bike Park, assim
como a contemplação da construção da Pousada da Juventude.
2. Construção/ímplementação dos perímetros pecuários, nomeadamente para os produtores de Rouças e Tibo, assim como em Soajo na área
de Entre Outeiros.
3. Construção de Central biomassa;
4. Incremento ao projecto do Sumidouro de carbono;
5. Execução da Central Meleira de Entre Outeiros;
6. Valorização de Áreas Urbanas Qualificadas, como é o caso de Soajo, onde se pretende executar o espaço da Feira, Centro Escolar e Centro
Social.
7. Manutenção das práticas tradicionais para efeitos de pastoreio, considerando a sua importância para o rendimento das populações.
8. Criação de condições para a definição de um programa de visitação às áreas de montanha.
Parece-nos importante referir, como posição política, que deve o PNPG adoptar, concomitantemente à sua preocupação de preservação e
valorização da natureza, uma acção empreendedora no incremento de uma política integrada de desenvolvimento rural, com tudo o que tal
representa para a fixação das populações e valorização e preservação ambiental.
Queremos igualmente expressar a nossa total discordância e oposição, à integração do único Parque Nacional na estrutura departamental que
em termos regionais gere todas as áreas protegidas. Esta decisão está a penalizar a gestão do PNPG, não se valorizando a sua especificidade.
Vem o Município de Arcos de Valdevez e as Juntas de freguesia que pretenderam subscrever o presente documento, solicitar a V. Ex.ª que em
fase de apreciação das reclamações apresentas no Inquérito Público, as nossas pretensões sejam acolhidas.
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Resposta:
As infra-estruturas necessárias para a macro-produção de energia eólica ou hídrica não são compatíveis com os objectivos de conservação a
que se propõe o POPNPG.
As fontes de financiamento do Programa de Execução só poderão ser definidas depois de o mesmo ser validado, após aprovação e entrada
em vigor do POPNPG.
A compatibilização entre o PO e o PDM foi assegurada, conforme pode ser verificado no Capítulo 7 do Relatório de Ordenamento, tendo sido
criadas Áreas Não Sujeitas a Regimes de Protecção Específica (ANARPE) para cada aglomerado referido, com a consequente alteração na
Carta de Síntese e no Regulamento, cujo n.º 1 do art.º 26.º ficou com a seguinte redacção: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção
específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”. A sua gestão fica entregue
ao Município e às regras de ordenamento do PDM aplicável. Relativamente aos empreendimentos turísticos, foi também alterado o
Regulamento em relação à ZPC1, cuja subal. iii) da al. c) do n.º 1 do art.º 18.º ficou com a seguinte redacção: “Para empreendimentos
turísticos, quando localizados em áreas inseridas numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) no âmbito de um Plano de
Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas (POAAP) ou em áreas delimitadas como Espaço de Vocação Turística no âmbito de um Plano
Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) válido e ainda quando para equipamentos localizados no interior de parques de campismo
existentes”.
O PDM e o POPNPG são dois instrumentos de ordenamento territorial de natureza e objectivos diferentes. O POPNPG visa assegurar a
protecção das componentes naturais e paisagísticas do seu território e não delimita espaços de uso do solo, apenas níveis de protecção aos
recursos e sistemas naturais, pelo que esse tipo de regulamentação do PDM quanto à ocupação do solo não pode ser vertida para o POPNPG.
Não há aumento da carga burocrática em relação ao PO de 1995 ainda em vigor, pelo contrário, julgamos que a mesma baixará
significativamente com a implementação das Áreas Não Abrangidas por Regimes de Protecção Específica, nas quais o ICNB deixará de se
pronunciar sobre um razoável número de actividades que, à luz do actual PO, necessitam do seu Parecer e que representam a grande maioria
das situações em que é actualmente chamado a pronunciar-se. A diferente estruturação do Regulamento do PO de 1995 em relação ao
Regulamento do PO em Consulta Pública, que especifica para cada zona o regime aplicável enquanto o de 1995 previa, numa única proibição
genérica, a quase totalidade das actividades nos três níveis de protecção da área de Ambiente Natural, pode induzir a pensar num aumento de
interdições e condicionamentos, mas na realidade o PO em Consulta Pública é mais permissivo.
O prazo de 45 dias é o prazo legal obrigatório, tal como consta do n.º 7 do art.º 23.º, para o qual remete a al. a) do n.º 3 do art.º 51.º, ambos do
DL n.º 142/2008, de 24 de Julho (Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade)
Não existe a figura de “Áreas Qualificadas” no PO, mas o seu objectivo é que todo o território do PNPG seja uma área qualificada e nessa
medida a intervenção de um arquitecto, tal como referida no n.º 11 do art.º 32.º, é um contributo para esse objectivo.
A reflorestação de áreas ardidas é uma preocupação do PO, que cria inclusive uma Área de Intervenção Específica para o Mezio (Anexo I – D)
com esse objectivo.
O PO não inviabiliza o investimento turístico previsto para a Paradela, desde que a área a afectar esteja inscrita para essa finalidade em sede
de PDM ou outro IGT aplicável.
O PO mantém os direitos de pastoreio e permite a sua prática, mesmo em ZPT. No sentido de terminar com dúvidas relativamente à
interpretação do constante no Regulamento, foi alterado o n.º 3 do art.º 12.º para a seguinte redacção: “Nas zonas de protecção total, em
casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente
interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos
comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º
28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde,
segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
A cartografia de síntese reflecte o resultado final de um exercício de valorização de áreas de acordo com o património natural existente (fauna,
flora e habitats), seguindo os parâmetros definidos para um POAP. Neste zonamento, as áreas sujeitas a regime de protecção e classificadas
como Zonas de Protecção Parcial não devem estar submetidas a exploração cinegética. Acresce que uma concessão de zona de caça é uma
concessão delimitada no tempo e o PO garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões existentes sejam mantidos até ao fim dessas
concessões. No entanto, é vontade do PNPG encontrar soluções consensuais com as Associações de Caçadores que viabilize, quando as
actuais concessões caducarem, a continuidade da actividade cinegética noutras áreas do PNPG.
Apesar de considerarmos interessante a sugestão de ser criada uma Comissão de Acompanhamento para a implementação do Programa de
Execução e a criação de indicadores de medida da sua execução, o facto é que essa possibilidade não está prevista legalmente e, por esse
motivo, não pode a mesma ser contemplada no PO.
Não é viável serem celebrados Protocolos para implementação de medidas que só serão validadas após aprovação e entrada em vigor do
POPNPG.
A contratualização é uma possibilidade e não uma obrigação e funcionam como garantia dos proprietários em serem compensados por
impedimentos ao exercícios de direitos ou de prejuízos que, porventura, os regimes de protecção menos permissivos da ZPT e da ZPP1
possam causar ao uso e fruição das suas propriedades. Como consequência, não é possível estar a inscrever no Programa de Execução
acções que são meras hipóteses em aberto.
As acções constantes do Programa de Execução reflectem já as propostas avançadas em tempo pelas diversas Autarquias, como é exemplo,
no caso da Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez, a criação de um Centro de Negócios e Serviços do Ambiente (Medida 4.1.2 do Objectivo
Específico 4.1), e são fruto de uma selecção de prioridades por parte do ICNB, na impossibilidade de acolher, por razões financeiras e
executivas, todas as propostas apresentadas. A não inscrição das acções requeridas no Programa de Execução não significa que não possam,
todas ou algumas, ser apoiadas ou contratualizadas com o PNPG, significa apenas que o PNPG não pode assumir esse compromisso em
sede de PO.
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Tipo Participante: Grupo de Entidades Locais

Nome: Conselho Directivo de Baldios de Pitões das Júnias e Junta de Freguesia de Pitões das

Júnias

Comentários/Questões:
Lúcia Araújo Jorge, natural e residente de Pitões das Júnias, Concelho de Montalegre, exercendo funções de Presidente do Conselho Directivo
de Baldios de Pitões das Júnias e pertencendo ao Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Pitões das Júnias, venho por este meio
apresentar as preocupações que emanam nos Compartes desta Freguesia face ao Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque
Nacional da Peneda Gerês (POPNPG) em discussão pública.
1 - Nova tipologia criada dentro da área de Ambíente Natural - Zonas de protecção parcial de Tipo II.
Este novo tipo de zonamento - Zonas de Protecção Parcial de Tipo II, situado em zonas outrora classificadas como zona de Ambiente Natural
e Zona de Ambiente Rural inclui dois tipos de propriedade: Comunitária e particular, refiro-me à mata do Borredo e a todo o vale da ribeiras da
Avelaira, Rebolões Soengas e Espinheira. Nestes dois tipos de propriedades sempre foram praticadas pela população local a actividade:
Agrícola (em terras de cultivo e lameiros de feno particulares); Pastoril (no terreno baldio e nos lameiros de pasto e Touças de lenha particular,
denominadas localmente por Devesas e Meras); Roço de matos (baldio e meras particulares); Corte de lenhas para assumo próprio (no terreno
baldio e nas Touças de lenha, denominadas como já referi por Devesas e Meras de lenha), assim com as respectivas limpezas e manutenções
dos acesso às suas propriedades (caminhos e carreiros ou trilhos de pé posto).
Neste regulamento o corte de lenhas e o roço de matos não está salvaguardado e tal como uma outra prática de uso ou pretensão local, obriga
a pedir um parecer ao PNPGI ICNB e pagar uma taxa respectiva, refiro-me à portaria n.01245/2009 de 13 de Outubro de 2009. Sugerimos que
neste regulamento todos os usos e costumes das populações locais fiquem salvaguardados e possam continuar a fazer, como sempre o
fizeram, a sua gestão própria tanto ao nível da propriedade particular como ao nível da propriedade comunitária. Neste sentido, deve ser
revisto, o Artigo 16.º deste regulamento.
2 - A definição e terminologia de Pastoreio Tradicional.
Na definição desta terminologia deveria ser mais abrangente para que melhor fosse compreendida, ou seja devia referir no final da frase:
obedecendo aos usos e costumes locais, com ou sem recurso a pastor o seguinte: praticados nas diferentes zonas do território do PNPG.
3 - Produção de energia eléctrica.
A proibição de produção de energia eléctrica utilizando os recursos hídricos em sistema de mini-hídricas não pode ser aceite para todo o
território do PNPG. Devem ficar isentas de qualquer proibição desta natureza, as áreas classificadas com o tipo de zonamento - Zonas de
Protecção Complementar do tipo I e II. Não quero dizer que fossem autorizadas em todos os locais mas existem com certeza locais dentro
deste tipo de zonamento onde este tipo de produção de energia poderia ser produzida, sem impactos ambientais e paisagísticos e com certeza
que seriam uma mais-valia económica onde estas se instalassem, pois no nosso País o Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e
Ambiente, mais concretamente o ICNB é o
parente pobre a as contrapartidas por este meio, são sempre escassas e poucas para as populações do PNPG, que ao ser inserido no
Departamento de Gestão de Areas Classificadas NORTE, perdeu o seu estatuto e autonomia financeira que outrora o classificaram como
sendo a única área protegida do País com o estatuto de I Parque Nacional, pois neste momento o nosso Parque Nacional é visto como uma I
outra área protegida qualquer. Defendemos deste modo, que na Áreas do tipo I Complementar seja possível a produção de energia eléctrica
em sistema mini-hidrico, nos moldes previstos para o sistema de produção de microgeração.
4 - Portaria n.º 1245/2009 de 13 de Outubro de 2009.
Não sendo objecto de discussão pública neste regulamento, aproveitamos para demonstrar enorme desilusão para com o ICNB, pois é
lamentável que tal portaria tenha sido aprovada na Assembleia da Republica do dia para a noite, demonstrando com tal acto a intenção de que
sejam as populações de todas as áreas protegidas do País a suportar as despesas da estrutura denominada ICNB. Mais uma vez, não
concordamos com a portaria que obriga ao pagamento de qualquer parecer solicitado ao PNPG/CNB. Todos os Naturais e/ou Residentes do
PNPG tem que ficar isentos de pagamento de qualquer tipo de parecer, assim como de qualquer taxa de visitação ou deslocação em território
do PNPG.
Sem mais de momento, subscrevemo-nos,
Pitões das Júnias, 02 de Dezembro de 2009.
Conselho Directivo dos Baldios de Pitões das Júnias

Resposta:
O PO permite o roço de mato e o corte de lenha pelos residentes em todo o território do PNPG. Para reforçar esse entendimento foram
alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Não se considera relevante a alteração sugerida para a al. s) do art.º 4.º porque o ser “praticado nas diferentes zonas do território do PNPG”
está implícito em “usos e costumes locais”.
A multiplicação de mini-hídricas tem impactes negativos substanciais no equilíbrio ecológico dos troços fluviais onde são implementadas, pela
criação de barreiras à livre circulação de espécies e pela alteração das características dos habitats de águas correntes em águas paradas, e
por isso se optou pela sua proibição em todo o território do PNPG. Isso não impede, porém, o aproveitamento das estruturas tradicionais
existentes para produção de energia.
O restante não tem relação com o PO.
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Tipo Participante: Associação

Nome: Associação Desportiva e Cultural e Caça e Pesca de Castro Laboreiro

Comentários/Questões:
A Associação Desportiva e Cultural e Caça e Pesca de Castro Laboreiro, gestora de uma zona de caça associativa localizada na freguesia de
Castro Laboreiro, Concelho de Melgaço, vem por este meio apresentar as seguintes considerações relativas à proposta do plano de
ordenamento do PNPG:
1-Tendo presente a proposta de regulamento e o respectivo zonamento do Plano de Ordenamento do PNPG, consideramos esta proposta
inaceitável com os fundamentos seguintes:
1.1 - Não conseguimos perceber o alcance e objectivos do anseio da proibição da caça em ZPP1 e ZPPIl senão vejamos:
1.1.1- O planalto de castro Laboreiro tem continuidade para Espanha e não existe qualquer limite fisico na fronteira entre os dois países. Do
lado português segundo a proposta deste plano de ordenamento, não se poderia caçar e do lado espanhol para além da actividade cinegética
ser permitida existe uma zona de caça turística.
1.1.2- Em muitas ocasiões os nossos associados constatam que os espanhóis vêm caçar para o nosso território. Ora como não existe
fiscalização por parte das nossas autoridades os únicos •vigilantes• que percorrem esta área são os caçadores, por isso perguntamo-nos se
não será esta medida contraproducente. A nosso ver o único efeito prático desta medida é proibir de caçar os nossos associados pois a caça
irá seguramente continuar a ser exercida nesta área. O que vai acontecer é que em vez de termos uma caça organizada na qual os associados
assumem as suas responsabilidades iríamos ter caçadores espanhóis a caçar de uma forma completamente selvática.
Em relação à caça ilegal recordamos V.Exas que em Agosto do presente ano foi enviado por esta associação um ofício dirigido ao senhor
director do PNPG dando-lhe conta da existência de caça furtiva e manifestando a nossa disponibilidade e interesse para combater essas
práticas. Não obtivemos por parte de V.Exas qualquer resposta ao nosso pedido. Ora não percebemos como pode estar o PNPG preocupado
com a caça exercida de uma forma legal e regulada e não se preocupar com o furtivismo.
1.2 - As áreas classificadas como ZPPI e ZPPII sempre foram zonas onde se exerceu a actividade cinegética não tendo resultado dai nenhum
conflito com a conservação da natureza.
1.3 - Em relação à proibição da realização de novas sementeiras em ZPPI perguntamos:
Como querem V.Exas manter uma diversidade e equilíbrio entre espécies se não é possível alimentá-las? Com a diminuição das práticas
agrícolas é notório o decréscimo de algumas espécies de caça menor (coelho, perdiz), como é possível manter uma cadeia trófica equilibrada
se essa cadeia está logo a partida condicionada?
1.4 - A Associação Desportiva e Cultural e Caça e Pesca de Castro Laboreiro não concorda com a proibição da caça de salto ao javali, pois
este é um método de caça utilizado desde tempos imemoriais pelos povos desta região, agricultores por natureza e que sempre viram, neste
processo de caça, um elemento favorável que dinamiza a protecção das culturas.
5-PESCA
A Associação Desportiva e Cultural e Caça e Pesca de Castro Laboreiro que também inclui nos seus estatutos a pratica da pesca desportiva
têm a dizer o seguinte:
Não percebemos como é possível na zona do ribeiro de Baixo, ser proibida a pesca num rio internacional. Querem obrigar os nossos
pescadores a tirar a licença em Espanha e pescar do lado espanhol num rio que também é nosso?!
A Associação Desportiva e Cultural e Caça e Pesca de Castro Laboreiro não concorda com os números 2,3,6 e 7 do Artigo 31°da proposta de
regulamento do POPNPG que deverão ter a seguinte redacção única:
Numero 2 e 3 - Na área de intervenção do POPNPG, concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II, a pesca deve
tendencialmente ser exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva
Numero 6 - O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Março a 31 de Julho.
Numero 7 - Cada pescador s6 pode pescar e transportar, por troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies
pescáveis, com excepção das espécies não indígenas, cuja captura e transporte não estão sujeitas a limite.

Resposta:
A cartografia de síntese reflecte o resultado final de um exercício de valorização de áreas de acordo com o património natural existente (fauna,
flora e habitats), seguindo os parâmetros definidos para um POAP. Neste zonamento, as áreas sujeitas a regime de protecção e classificadas
como Zonas de Protecção Parcial não devem estar submetidas a exploração cinegética.
Uma concessão de zona de caça é uma concessão delimitada no tempo e o PO garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões
existentes sejam mantidos até ao fim dessas concessões. Por isto, qualquer investimento em razão da concessão deve ter por horizonte o fim
do período de concessão uma vez que a mesma poderá nessa altura não ser renovada. Importa ainda acrescentar que o ordenamento
elaborado, promovido e apoiado pelo parque nos últimos 14 anos foi feito de acordo com o quadro legal existente e os condicionalismos de
ordenamento vigentes.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
Não existe qualquer concessão de pesca no troço internacional do rio Castro Laboreiro nem na área do Ribeiro de Baixo. No actual PO-PNPG,
de 1995, essa área está já classificada como Área de Ambiente Natural, sendo aí proibida a pesca, nos termos do art.º 8.º do respectivo
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Regulamento, aprovado pela RCM n.º 134/95, de 11 de Novembro. O novo PO não altera a situação existente.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para essa data, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam outorgadas novas concessões.
Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º ficou com a seguinte redacção: “O
período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo Domingo de Agosto”.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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125

Tipo Participante: Associação

Nome: Clube de Caça e Pesca de Lamas de Mouro

Comentários/Questões:
O Clube de Caça e Pesca de Lamas de Mouro, gestor de uma zona de caça associativa localizada nas freguesias de Castro Laboreiro e de
Lamas de Mouro, Concelho de Melgaço, vem por este meio apresentar as seguintes considerações relativas à proposta do plano de
ordenamento do PNPG:
1 - A ZCA Lamas de Mouro, tendo presente a proposta do Regulamento em discussão, vê a sua área de Caça diminuída em 23% ou seja em
valores absolutos 720 ha.
2 - A Área que se pretende ver reclassifica para ZPP2 é composta maioritariamente por terrenos privados, não sendo, por isso respeitado o
Artigo 62°da Constituição Portuguesa, relativo ao direito à propriedade privada.
3 - A área que pretende classificar como ZPPI e ZPP II inserida na ZCA de Lamas de Mouro, é uma área com elevada aptidão cinegética. caso
se venha a classificar como tal, vemos o furtivismo como uma ameaça, bem como um ponto de conflito permanente com os caçadores
residentes.
4 - Em relação à proibição da realização de novas sementeiras em ZPPI perguntamos:
Como querem V.Exas manter uma diversidade e equilíbrio entre espécies se não é possível alimentá-las? Com a diminuição das práticas
agrícolas é notório o decréscimo de algumas espécies de caça menor (coelho, perdiz), como é possível manter uma cadeia trófica equilibrada
se essa cadeia está logo a partida condicionada?
5 - O Clube de Caça e Pesca de Lamas de Mouro não concorda com a proibição da caça de salto ao javali, pois este é um método de caça
utilizado desde tempos imemoriais pelos povos desta região, agricultores por natureza e que sempre viram, neste processo de caça, um
elemento favorável que dinamiza a protecção das culturas.
5-PESCA
O Clube de Caça e Pesca de Lamas de Mouro que também inclui nos seus estatutos a pratica da pesca desportiva têm a dizer o seguinte:
Não concorda com os números 2,3,6 e 7 do Artigo 31°da proposta de regulamento do POPNPG que deverão ter a seguinte redacção única:
Numero 2 e 3 - Na área de intervenção do POPNPG, concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II. A pesca deve
tendencialmente ser exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva
Numero 6 - O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Março a 31 de Julho.
Numero 7 - Cada pescador só pode pescar e transportar, por troço, o máximo de 10 trutas e I 20 espécimes de cada uma das outras espécies
pescáveis, com excepção das espécies não indígenas, cuja captura e transporte não estão sujeitas a limite.

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
Uma concessão de zona de caça é uma concessão delimitada no tempo e o PO garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões
existentes sejam mantidos até ao fim dessas concessões. Por isto, qualquer investimento em razão da concessão deve ter por horizonte o fim
do período de concessão uma vez que a mesma poderá nessa altura não ser renovada. Importa ainda acrescentar que o ordenamento
elaborado, promovido e apoiado pelo parque nos últimos 14 anos foi feito de acordo com o quadro legal existente e os condicionalismos de
ordenamento vigentes.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para uma época mais adiantada no ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam
outorgadas novas concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º
ficou com a seguinte redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo
Domingo de Agosto”.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
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captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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126

Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Britelo

Comentários/Questões:
Vimos dar o nosso contributo para a discussão pública da reunião do POPNPG.
É nosso entendimento, que com toda esta discussão de revisão, gostaria-mos de ver contemplados vários aspectos, tais como: o respeito
pelas populações que habitam estas localidades há centenas de anos, dar-lhe Apoio na Habitação, no saneamento básico na água ao
domicílio, porque o ambiente é feito com o apoio destas vertentes. As populações que habitam estas terras sempre souberam preservar e gerir
a floresta fazendo dela o seu apoio de subsistência como o pastoreio, a agricultura ao longo de várias gerações e que dela sempre tiraram
pedra, saibro, lenha e mato, ainda podemos acrescentar a pesca e a caça que mesmo não sendo ordenada, nesses tempos a existência era
de maior abundância que nos dias de hoje.
Por isso, vimos dizer-lhes que devemos todos, Parque Nacional, Autarquias locais, trabalhar para a afixação das populações e não provocar
com imposições que levem as pessoas a ir para outras paragens causando assim a nossa desertificação. Como tal, esperamos bom senso
para que seja melhor para todos. Que o nosso contributo tenha sido útil.
Sem mais, os nossos respeitosos cumprimentos.

Resposta:
Sem incidência no PO.
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Tipo Participante: Associação

Nome: FORAL - Zona de Caça Foral I

Comentários/Questões:
A Associação de Proprietários de Lourido e Froufe, tendo presente o documento de Regulamento para o Plano de Ordenamento do PNPG,
concretamente o número 3 do artigo 29º, quanto aos locais classificados como ZPPII dentro da sua ZCA, vem dizer que não aceita esta
proposta de Zonamento com os fundamentos seguintes:
1 - A ZCA Foral I, tendo presente, a área do novo projecto de renovação que prevê a junção da Foral II à Foral I e anexação de parte da área
prevista no Regulamento em discussão, vê a sua área de Caça diminuída em 16%, ou seja em valores absolutos 269 ha.
2 - A Área que se pretende ver reclassifica para ZPP II é composta apenas por terrenos privados (Foral), não sendo, por isso respeitado o
Artigo 62º da Constituição Portuguesa, relativo ao direito à propriedade privada.
3 – A área que pretendem classificar como ZPP II inserida na ZCA Foral I, é uma área com elevada aptidão cinegética, caso se venha a
classificar como tal, vemos o furtivismo como uma ameaça, bem como um ponto de conflito permanente.
4 - A ZC Foral I não concorda com a proibição da caça de salto ao Javali, pois este é o único método de caça utilizado desde tempos
imemoriais pelos povos desta região, agricultores por natureza e que sempre viram, neste processo de caça, um elemento favorável que
dinamiza a protecção das culturas
5 - PESCA - A ZCA Foral I que também inclui nos seus estatutos a pratica da pesca desportiva e considerando que poderá no futuro vir a
concessionar troços de rios à pesca desportiva pronuncia-se sobre o Artigo 31°:
A ZCA Foral I não concorda com os números 2, 3, 6 e 7 do Artigo 31°da proposta de regulamento do POPNPG que deverão ter a seguinte
redacção única:
Numero 2 e 3 – Na área de intervenção do POPNPG, concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II, a pesca deve
tendencialmente ser exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva.
Numero 6 – O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Março a 31 de Julho. Nas águas ciprinídeas todo
o ano, respeitando o período de defeso para cada espécie..
Numero 7 – Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por troço, o máximo de 10 trutas, e 20 espécimes de cada uma das outras
espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas, cuja captura e transporte não estão sujeitas a limite.

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para uma época mais adiantada no ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam
outorgadas novas concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º
ficou com a seguinte redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo
Domingo de Agosto”.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Filipe Manuel Mota Pires

Comentários/Questões:
Sendo natural e residente numa freguesia (Vilar da Veiga) que se encontra totalmente inserida no território do PNPG, cumpro, através da
presente ficha, o dever de participar na discussão de um Plano de Ordenamento que, após a sua aprovação, regerá o meu quotidiano na terra
onde vivo.
Sempre defendi e continuarei a defender o PNPG enquanto património natural que tanto valor acrescenta ao nosso território, assim como
estou plenamente convencido que ninguém gosta tanto do PNPG como os autóctones que por cá sempre viveram.
Como tal, e após leitura e análise atenta de todos os instrumentos que foram usados na elaboração desta proposta de regulamento, tenho a
considerar o seguinte:
- Não concordo com a definição de residente, tal como está expressa na aI. x) do art. 4.°. Um cidadão espanhol com uma actividade
profissional no território não me parece que passe a usufruir dos direitos inerentes aos autóctones;
• Também discordo do disposto na aI. c) do art. 4.°. Parece-me que a definição de Actividade Produtiva é demasiado redutora e, como é óbvio,
terá implicações negativas no desenvolvimento de políticas de fixação populacional, contribuindo apenas para mais desemprego e mais êxodo
das nossas gentes.
• A falta de definição acerca da gestão da mata da Albergaria continua a baralhar toda a gente. O exemplo da estrada da Bouça da Mó é
peculiar. Após todos estes anos, continuasse a protelar uma decisão acerca daquele troço de valor patrimonial e natural único!
Este plano vem confirmar o adiamento. No entanto, o que fazer com os naturais e residentes? Não podem parar na mata? Não podem visitar
os seus terrenos? E os pastores e apicultores?
- Quanto à famosa questão expressa no ponto 3 do art. 12°, para além de me parecer uma inadmissível falta de respeito e consideração pelas
tradições da nossa gente, gostaria de sugerir o seguinte:
O PNPG deveria, desde sempre, ajudar as populações locais, na gestão de tudo o que tem a ver com o pastoreio e as vezeiras. Como já toda
a gente percebeu, nunca conseguirão impedir que se faça o pastoreio tradicional onde o mesmo se pratica desde tempos imemoriais. O mais
sensato seria, por certo, contribuir para que o mesmo se fizesse da forma que menos impacto pudesse trazer à biodiversidade.
A requalificação de fornos (abrigos) com materiais adequados, a manutenção de trilhos, a reflorestação de currais, a sinalização (com
mariolas) de caminhos, a vedação de locais de interesse natural podia e devia ser feito em parceria com as populações.
O PNPG não pode ter como slogan: "animais selvagens sim, vacas e cabras não !!!"
Por último, gostaria de abordar algo que, do meu ponto de vista, é a questão nuclear de toda esta discussão. Como pôr em prática todas estas
medidas se, actualmente, o PNPG não tem dinheiro para mandar comprar pregos e serras para a sua carpintaria, reparar pequenas avarias
em viaturas, adquirir materiais indispensáveis, etc, etc ... ? Como esperam executar os planos que têm para as áreas de intervenção específica
que definiram?
Podem dizer que, e legitimamente, isso é um problema para depois resolver. No entanto, como esperam que as populações acreditem, mais
uma vez, nas promessas do PNPG se, como se pode verificar pelo exemplo do combate às infestantes (mimosas), as mesmas continuam a
proliferar de forma assustadora por toda a nossa serra?!
Se o poder central quer, e deverá querer, ter uma área protegida no nosso país, terá de encontrar mecanismos que possam financiar essa
mesma área protegida!
Querer que uma área protegida se sustente a si mesma não é sensato de qualquer ponto de vista! Aliás, atente-se na surrealista Portaria n.º
1245 de 2009. Alguém, de forma sensata, consegue explicar aos naturais de que forma se promove a sustentabilidade do território com uma
portaria destas? Não me parece.
Veja-se também o exemplo do pagamento de taxa na mata da Albergaria. Quem se desloca ao Algarve, circula por toda a Via do Infante sem
qualquer custo, quem vem ao Gerês paga 1.50€ por 5 Km! Em que país vivemos? E, já agora, as receitas são utilizadas para quê? Para
patrocinar o plano de descentralização da Adere PNPG? Nomeadamente para promover espectáculos na época alta em zonas do território
pouco concorridas?
Queremos um PNPG com gente, onde, de forma inequívoca, o Parque seja um motor de auto-sustentabilidade para o território e, sobretudo,
para as gentes que, desde tempos imemoriais o protegeram e o moldaram da forma como hoje se encontra.

Resposta:
Foi reduzida a definição de residente ao que tem laços com o território do PNPG, excluindo os habitantes do concelho que não estão sujeitos
às suas restrições. No entanto, sendo actualmente o PNPG uma Área Protegida transfronteiriça, esse estatuto, a par do que será reconhecido
pelo Parque Natural da Baixa Limia – Serra do Xurés, deve manter-se para os habitantes deste. Por outro lado, todos os que, de alguma forma,
seja permanente ou não, têm laços com o território e estão sujeitos às suas restrições, devem usufruir desse estatuto. Assim, foi dada nova
redacção à al. x) do art.º 4.º, que passa a ser a seguinte: “Residente – indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês”.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
O PO prevê uma Área de Intervenção Específica para a Mata Nacional, que engloba a Mata de Albergaria, no sentido da sua requalificação.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
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presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
O PO permite o pastoreio em todo o território onde o mesmo é praticado. Nesse sentido e para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção,
alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações
locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime
extensivo “.
As restantes questões não são referentes ao PO.
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N.º participação:

129

Tipo Participante: Associação

Nome: Clube de Caça e Pesca da Freguesia de Lindoso

Comentários/Questões:
O Clube de Caça e Pesca da Freguesia de Lindoso, na qualidade de entidade gestora da Zona de Caça Associativa da Serra Amarela
(Processo n°4168¬DGRF), tendo presente o documento de Regulamento para o Plano de Ordenamento do PNPG, concretamente o número 3
do artigo 29°, quanto aos locais classificados como ZPPII dentro da sua ZCA, vem dizer que não aceita esta proposta de Zonamento com os
fundamentos seguintes:
1 - A ZCA da Serra Amarela vê a sua área de Caça diminuída em 30,2%, ou seja em valores absolutos 673 ha.
2 - A Área que se pretende ver reclassificada para ZPPII é composta apenas por terrenos privados/baldios, não sendo, por isso respeitado o
Artigo 62°da Constituição Portuguesa, relativo ao direito à propriedade privada.
3 - O perímetro agora reclassificado em ZPPII dentro da ZCA da Serra Amarela é a zona com maior aptidão cinegética, especialmente no que
concerne à caça maior, pelo que a exclusão desta área da ZCA potenciará um maior furtivismo e um conflito permanente com os caçadores
residentes.
Relativamente à área de ZPPII proposta neste ordenamento, a direcção do Clube de Caça e Pesca da Freguesia de Lindoso, em reuniões
tidas com o anterior director do D.G.A.C. Norte, Exmo Sr. Dr. Henrique Pereira, obteve a garantia de que, caso o PO PNPG fosse
implementado, havia a possibilidade dos limites da ZCA da Serra Amarela se expandirem para outro local de forma a minorar os prejuízos
causados aos caçadores com a redução drástica da actual área.
O Dr. Armando Loureiro, na sessão pública de esclarecimento de 12 de Novembro em Ponte da Barca, tomou conhecimento dessa pretensão
e como reconhece que a ZCA da Serra Amarela é das mais afectadas com o Zonamento previsto, solicitou que fosse apresentada proposta
com nova área a incluir na ZCA aquando da sua renovação.
Caso o PO PNPG venha a ser implementado, o que se espera não venha a acontecer, a ZCA da Serra Amarela faz a seguinte proposta:
- Cede os 673ha em ZPPII na actual proposta de Ordenamento substituindo-os pela área que actualmente está entre os limites da ZCA e a
Área de Protecção Integral de acordo com o mapa que se anexa e que faz parte integrante desta proposta.
4 - A ZCA da Serra Amarela não concorda com a proibição da caça de salto ao javali, pois este é um método de caça utilizado desde tempos
imemoriais pelos povos desta região, agricultores por natureza e que sempre viram, neste processo de caça, um elemento favorável que
dinamiza a protecção das culturas. Importa ainda referir quanto à "potencial nocividade" que o número de espécimes abatidos nesta ZCA em 4
anos não excedeu a meia dúzia, conforme poderão verificar pelos relatórios das caçadas enviados à UACP-PNPG, o que vem deitar
completamente por terra o argumento apresentado para a proibição.
5 - O Clube da Caça e Pesca da Freguesia de Lindoso que também inclui nos seus estatutos a prática da pesca desportiva e considerando que
poderá no futuro vir a concessionar zonas à pesca desportiva pronuncia-se sobre o Artigo 31°:
O Clube de caça e Pesca da Freguesia de Lindoso não concorda com os números 2, 3, 6 e 7 do Artigo 310 da proposta de regulamento do
POPNPG que deverão ter a seguinte redacção única:
2 e 3 - Na área de intervenção do POPNPG, concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II, a pesca deve tendencialmente
ser exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva.
6 - O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Março a 31 de Julho. Nas águas ciprinídeas todo o ano,
respeitando o período de defeso para cada espécie.
7 - Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies
pescáveis, com excepção das espécies não indígenas, cuja captura e transporte não estão sujeitas a limite.
As questões apresentadas preocupam os caçadores e pescadores da freguesia de Lindoso que, ao longo dos tempos, têm sabido manter e
preservar a SERRA AMARELA em relação ao seu património faunístico. Por não poderem aceitar que lhes imponham este tipo de restrições
vem o Clube de Caça e Pesca da Freguesia de Lindoso recusar de forma inequívoca a implantação do PO PNPG.

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
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iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para uma época mais adiantada no ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam
outorgadas novas concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º
ficou com a seguinte redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo
Domingo de Agosto”.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.
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N.º participação:

130

Tipo Participante: Particular

Nome: João Carlos () da Silva

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

131

Tipo Participante: Particular

Nome: António José da Silva

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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N.º participação:

132

Tipo Participante: Particular

Nome: José António da Silva Vieira

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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N.º participação:

133

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Celeste Antunes

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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N.º participação:

134

Tipo Participante: Particular

Nome: Álvaro Maria Chaves Afonso

Comentários/Questões:
As proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12º 14°e 16º da proposta de
Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as nossas propriedades
e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limítrofes da Serra do Gerês devem continuar a
ser garantidas as seguintes regalias, com as necessárias adaptações:
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão:
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo:
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados:
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas.

Resposta:
O PO garante os direitos reivindicados. No entanto, para tornar mais explícito e claro esse entendimento e reforçar esses direitos, foram
alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativo à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativo à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, relativo à ZPT, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de
recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Relativamente ao
pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das populações é tida em conta, para o
seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na
alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais
territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela
redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser
realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma
tradicional e em regime extensivo “.
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N.º participação:

135

Tipo Participante: Particular

Nome: Susana Maria Soares

Comentários/Questões:
Das inúmeras medidas e novas restrições previstas no presente Plano de Ordenamento do PNPG, resulta uma realidade que estrangula o
desenvolvimento socioeconómico das populações, uma vez que todos os recursos que estariam ao dispor dos cidadãos, dentro dos limites do
PNPG, não estão!
É preciso não esquecer que o PNPG tem uma componente humana decisiva e com estruturas Urbano-Rurais em suposto desenvolvimento e
criação de riqueza.
Quais as compensações previstas pela proibição das Eólicas e as suas rendas? Porquê os limites exagerados para implementação de PME's
e indústrias, fontes de emprego, pelos limites à potência eléctrica contratada de 15 KVA? (uma pequena serralharia estaria proibida) e
limitando a micro geração a 150 KW?
Do ponto de vista Socioeconómico o PNPG é sem dúvida um instrumento de imposição de mediocridade social e de estrangulamento
económico.

Resposta:
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de instalação de infra-estruturas de
produção de energia eléctrica utilizando recursos eólicos.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
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N.º participação:

136

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Celeste Dias de Oliveira

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Elisa de Fátima Antunes Gonçalves

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Isabel Sofia Cracel da Silva

Comentários/Questões:
É preocupante constatar Que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Lígia Sofia Barbosa Jesus Ferreira

Comentários/Questões:
É preocupante constatar Que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 180 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

140

Tipo Participante: Particular

Nome: Tiago Rafael Sousa Pires

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indlcios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re” hurnanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos do Gerês,
prolbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Rui Manuel Fernandes Pires

Comentários/Questões:
Hoje, no início do século XXI, a floresta destas terras já não é o que era até ao início dos anos 70, altura em que o território foi controlado pela
Instituição Estatal que é o Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG). Desde então, ao abrigo de Leis sem conhecimento, sem sentido social
e humano, de cima para baixo (à velha maneira da ditadura que ainda nos assombra) e mesmo sem sentido global e em real favor da
Natureza, as gentes locais foram forçadas a mudar os seus hábitos. Foram proibidas de agir, de limpar as suas próprias terras, de ir buscar
lenha, de levar as suas cabras onde até então havia séculos já o faziam. Já haviam demonstrado serem responsáveis por um equilíbrio
saudável com a Natureza. Entretanto, hoje, morrem as nossas árvores, desde então votadas ao abandono, às heras que invadem os solos e
aos fogos. O PNPG não faz qualquer limpeza dos matos, os troncos queimados e doentes não são sequer retirados pelo PNPG, não se faz
qualquer repovoamento, ao contrário do que acontecia antes, quando tudo era sujeito ao controlo empírico mas sabedor das pessoas locais.
Isto acontece hoje e ameaça agravar-se, ainda contra as vontades das gentes locais, que se mantêm activas. Hoje, no início do século XXI, a
Instituição Estatal que é o PNPG ainda mostra repetir os mesmos hábitos, mesmo contra as próprias guias que a Comissão Europeia delineou
para a procura da Biodiversidade - é fundamental fazê-lo com ligação às culturas e gentes locais, pelo seu longo saber e terem até
recentemente sido de facto quem sabia proteger o meio vivo.
Se aquilo que era o equilíbrio, as árvores e a floresta do Gerês até aos anos 70 foi o que atraiu para o local a Instituição Estatal e os políticos
que constituem o PNPGI
Mais uma vez é a ganância a imperar, e o fruto do longo trabalho e saber dos nossos antepassados é mais uma vez interdito às gentes locais.
O PNPG quis agir contra as pessoas, para pegar para si uma jóia que tinha de ser aprimorada e que não foi! Agora ameaça estar
irremediavelmente perdida mas que mesmo assim ainda permitirá engordar alguns cofres. com multas astronómicas, taxas de circulação,
visitação, pernoita, e ainda chorudos subsídios Pan-Parks cuja única imposição é que não se faça nada para inverter este realidade!

Resposta:
Não tem relação com o PO.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Manuela M. Sousa Pires

Comentários/Questões:
As proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12º 14°e 16º da proposta de
Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as nossas propriedades
e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limítrofes da Serra do Gerês devem continuar a
ser garantidas as seguintes regalias, com as necessárias adaptações:
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão:
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo:
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados:
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas.

Resposta:
O PO garante os direitos reivindicados. No entanto, para tornar mais explícito e claro esse entendimento e reforçar esses direitos, foram
alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativo à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativo à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, relativo à ZPT, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de
recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Relativamente ao
pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das populações é tida em conta, para o
seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na
alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais
territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela
redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser
realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma
tradicional e em regime extensivo “.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Paula Alexandra Pires de Freitas

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
“Segundo regulamento do plano o regime tradicional de pastorícia e a estadia dos gados na serra deverá limitar-se ao período Maio-Setembro
ora isto vai contra usos e costumes milenares que referem uma outra vertente livre de pastoreio denominado gado ao feirio.”

Resposta:
O PO não refere qualquer limite temporal ao pastoreio nem interdita nenhuma vertente específica, desde que seja em sistema extensivo e
tradicional.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Martins Pires de Freitas

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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N.º participação:
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Tipo Participante: Particular

Nome: Paula Alexandra Pires de Freitas

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitação, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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Tipo Participante: Particular

Nome: José Jesus Aguiar Campos

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: José Maria Rodrigues

Comentários/Questões:
É preocupante constatar que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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148

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Aguiar Campos

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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N.º participação:
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria do Céu Oliveira Pires

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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Tipo Participante: Particular

Nome: Esmeralda Rosa da Silva Dias

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Armandino Esteves

Comentários/Questões:
Armandino Esteves, residente no lugar de A - do - Freire. Freguesia de Castro Laboreiro vêm põe este meio tecer as seguintes considerações
relativamente à proposta do Plano de Ordenamento do PNPG:
Não concordo nem percebo a legalidade da proibição do corte de lenha e matos em ZPPI áreas que os compartes e proprietários sempre
utilizaram e geriram como um complemento da sua actividade agrícola.
Também questiono a pertinência e a legalidade de obrigar o proprietário de um terreno localizado em ZPPII a ter de pedir autorização ao
PNPG para poder cortar lenha numa propriedade sua e que sempre utilizou par esse fim.
O mesmo se passa em relação a necessidade de ter de pedir autorização ao PNPG para poder cortar carvalhos com diâmetro superior 50 cm.
Não deveria o PNPG prever nesta proposta de Plano medidas compensatórias caso os pedidos sejam recusados? Se o PNPG recusar o meu
pedido para poder cortar lenha tenho de comprar lenha fora de Castro Laboreiro e ninguém me vai compensar por isso? A partir de agora
passamos a ser cidadãos de segunda? Estamos sujeitos a autorizações e ao pagamento de taxas para poder sobreviver na nossa terra?
Em relação a edificação, o lugar onde moro não é considerado aglomerado urbano nesta proposta de plano, não percebo porquê, no actual
plano de Ordenamento é considerado Urbano, no PDM também as pessoas continuam a morar aqui e de repente deixou de ser considerado
aglomerado urbano?
Se quiser construir um anexo no meu lugar vou ler de pedir autorização ao pnpg,
pagar a respectiva taxa e pagar a um técnico para me realizar o projecto, se fosse fora do PNPG um anexo até 30m2 está dispensado de
licenciamento ou seja não pagaria nada para licenciar a obra, morando em castro esse licenciamento vai-me custar umas centenas de euros.
E isto a descriminação positiva dos residentes?

Resposta:
O PO não pretende proibir nem sujeitar a autorização o corte de lenha e matos realizado por residentes em todo o território do PNPG. Mais
concretamente em ZPP1, e para reforçar esse entendimento, foi alterada a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º para a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de
recolha de frutos e cogumelos silvestres”. Também a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, foi alterada para a seguinte redacção: “As
actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos
silvestres”.
O PO tem como um dos seus objectivos principais a protecção de habitats naturais, nomeadamente de carvalhais, classificados como habitats
de elevado valor de conservação nos termos da legislação comunitária que instituiu a Rede Natura 2000. Nesse sentido deve prever medidas
de tutela aos espécimes que os constituem, de forma a assegurar a sua conservação, e é essa a justificação para a necessidade de
autorização quando do corte de exemplares adultos de carvalhos, tal como acontece com outras espécies protegidas, de que é exemplo o
sobreiro.
O PO não define aglomerados, urbanos ou rurais, apenas delimita áreas não abrangidas por regimes de protecção específica, que tenderão a
coincidir com os aglomerados urbanos e rurais delimitados em PDM. Essa delimitação obedecia a alguns critérios objectivos, nomeadamente a
altitude da sua implantação, que criavam uma diferenciação de tratamento entre aglomerados dificilmente sustentável. De forma a não
discriminar habitantes de aglomerados rurais ou urbanos em função da altitude, a redacção do n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento do PO foi
alterada para o seguinte: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de
síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”. Nessas áreas, e contrariamente ao que acontece actualmente, o ICNB deixa de se
pronunciar sobre quaisquer obras de construção civil.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Assembleia de Compartes da Freguesia de Cabreiro

Comentários/Questões:
A Assembleia de Compartes dos baldios da freguesia de Cabreiro, vem por este meio fazer as seguintes reclamações e sugestões;
-Não estamos de acordo com as restrições impostas aos nossos terrenos nomeadamente na Zona de Protecção Total, sendo que dentro desta
Zona tem terrenos de interesse privado, nomeadamente pastagens, monte de roço, Brandas com construções para guarda de animais
"cortemos" áreas estas que por vezes, são necessárias pessoas estranhas ao Parque, nomeadamente os técnicos do ADS ou um negociante
de gado que tem que ir ver os animais para negócio, ou para ajudar a agarrar os animais, sendo que as restrições a pessoas estranhas não faz
sentido legal, achamos que essas restrições devem ser abolidas. Para ajuda de Vossas Excelências, citamos alguns locais que tem
construções dentro desta área de ZPT, Branda do Arroio, Branda dos Bicos, Branda das Bezerreiras, Branda das Soengas, Branda da
Sobreira. Chamamos a atenção que temos também Brandas no limite que pelas cartas não dá para perceber se estão dentro ou fora, como
sejam as Brandas do Rodrigo e Branda da Cercadinha, que nas cartas lhe chamam de Cerradinha erradamente, bem como algumas das
Brandas já atrás citadas também não estão referenciadas nas cartas, mas que em tempos foram feitos estudos pela ADERE-PG, e que as
referenciam, trabalho esse da autoria do Sr.Arqto. Pedro Viana, e que seria útil consultarem.
-Não estamos de acordo com as restrições impostas no ZPP1,nomeadamente no que diz respeito à zona que querem interditar à caça, pois
como bem sabem, os caçadores do nosso Baldio são quase na sua maioria agricultores, que tem por hábito aproveitar a época da caça para
levarem os cães ao monte, para ver o gado que ainda não regressou ao lugar para a inverneira, ou se alguma vaca já pariu, sendo na maioria
da vezes ao domingo que se deslocam para a área do ZPPl e ZPP2, exactamente a área que classificaram, a que mais é usada para o pasto,
e como atrás referimos, para a tradição de caça, a única infelizmente, distracção que os nossos agricultores cultivam. Se bem observarem, os
agricultores construíram recentemente (25 anos), casas comunitárias, são elas as de "Chão do Abade" (esta com cerca de apanha de gado) a
de Areeiro e a de Bragadinhas, esta última, conhecida como "a dos caçadores", por ser a que está a maior altitude e usada exactamente para
as refeições dos dias em que os agricultores sobem ao alto da serra para localizar os animais e caçar.
Solicitamos a Vossas Excelências a reapreciação da demarcação das ZPPl e ZPP2 da zona norte do nosso baldio, porque além de ser ZPPl
até ao limite administrativo do Parque Nacional não nos parece justificável tal proibição nem protecção, porque corta geograficamente o
acesso ao Calcado e nascente do Vez, zona essa fora do Parque e de acesso à Branda da Dereal cujo nome nas cartas está erradamente
mencionado, como Branda do Real.
-Manifestamos o nosso contentamento, pela primeira vez aparecer num regulamento, os tojos do lobo, no entanto gostaríamos de protestar o
nome que lhes é dado, nomeadamente os que se situam na freguesia de Cabreiro, sendo chamados na Vossa proposta de Peneda, mas que
realmente são os fôjo dos de Cabreiro e fôjo dos de Sistelo, isto porque as actuais duas freguesias de Cabreiro e Sistelo eram uma só, que se
chamava S.Salvador de Cabreiro, tal como Soajo e Gavieira, e quando se organizavam as "batidas do lobo" cada lugar tinha uma função
específica de bater um determinado território para um determinado local estratégico "fôjo dos deu, para que a batida tivesse êxito. Com esta
explicação, não temos a pretensão de ensinar história, mas sim que conste nos documentos para que não se esqueçam as tradições das
nossas gentes, que como nós, adoravam a nossa serra.
Propomos que Vossas Excelências considerem as nossas brandas e fôjos, monumentos rurais de elevado interesse histórico, porque só assim
se faria justiça aos nossos antepassados, como homens e mulheres valorosos e de grande coragem e vontade de trabalho.
Propomos ainda que se incluam nos roteiros turísticos esses monumentos, porque realmente o são, como forma de ajuda ao desenvolvimento
do turismo de natureza da região, e honrar a memória das nossas gentes.

Resposta:
A área em causa já estava classificada como ZPT no actual PO de 1995, prevendo o PO em discussão pública apenas um pequeno
acrescento não significativo a essa área de ZPT. Mas contrariamente ao regime de ZPT em vigor no PO de 1995, o novo PO agiliza-o
permitindo a visitação (que estava interdita) e continuando a permitir o pastoreio e a apicultura quando realizados por residentes. Os actos
referidos são relacionados com o pastoreio e, apesar da intervenção alegada de não residentes nesses actos, os mesmos são integrados na
prática do pastoreio efectuado por residentes, tal como tem sido considerado na aplicação do PO de 1995 em vigor, cujo regime de ZPT é bem
mais restritivo.
Tal como no actual PO de 1995, o PO em discussão pública prevê que no território do PNPG o exercício venatório só possa ser efectuado em
regime ordenado e que não haja pressão de caça em todo o território classificado como Área de Ambiente Natural. Há um efectivo aumento de
Área de Ambiente Natural no local em causa, que afecta parcialmente a concessão de caça existente. Mas uma concessão de zona de caça é
uma concessão delimitada no tempo e o PO em discussão pública garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões existentes seja
mantido até ao fim dessas concessões.
A demarcação da Área de Ambiente Natural, e do respectivo zonamento com os níveis de protecção ZPT, ZPP1 e ZPP2, teve em
consideração os valores naturais existentes e a necessidade da sua preservação, tendo sido aferidos com a ocupação e os usos existentes, de
modo a que os respectivos regimes não incompatibilizassem os usos e costumes dos residentes. A única interferência é efectivamente com a
prática venatória actualmente existente, que ficou no entanto salvaguardada até ao final da respectiva concessão, motivo pelo qual não
atendemos a sugestão de alterar os limites de ZPP1 e de ZPP2 demarcados.
Os fojos do lobo são, na proposta de PO em discussão pública, objecto de uma área de intervenção específica, com vista à sua conservação,
consolidação, limpeza e interpretação para visitação turística. Nessa área de intervenção específica os fojos não estão ainda identificados,
atendendo a que nem todos serão objecto de intervenção, mas apenas os exemplares mais significativos de cada tipologia. Daí estarem
genericamente designados como fojos da Peneda, Soajo e Amarela, do nome das serras onde se localizam.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Jorge Ferraz Gonçalves Lage

Comentários/Questões:
Permita-me que apresente alguns reparos, sugestões e justificações sobre o que me ressaltou com particular evidência na leitura de alguns
dos assuntos expostos no projecto de revisão do "Plano de Ordenamento do PNPG", mas de uma forma muito sumária:
1) Diz-se que o PNPG foi a primeira zona protegida em Portugal, mas isto não é verdade porque mesmo dentro do âmbito territorial do PNPG
existiu a Montaria Real de Soajo, que foi uma área protegida como bem reconheceu o Professor Baeta Neves. Publicou este autor a edição
"Montaria Real do Soajo, Primórdio Histórico do Parque Nacional". Muitos documentos existentes nas chancelarias reais comprovam que era
uma área de protecção da natureza, não sendo o termo "montaria" tomado na acepção de "caçada", mas de parque como se emprega na
terminologia actual. O alvará de nomeação do "Monteiro-mór da Montaria de Soajo", a 1 de Março de 1647, pelo rei D. João IV, e o alvará
autónomo, com a mesma data, para prover o "Monteiro-mor da Montaria dos Lobos e mais bichos" manifestam claramente que não se deve
confundir Montaria (Parque) com Montaria (caça). Ora a generalidade dos autores portugueses tomam-na apenas no plano venatório como
sucedeu com o Prof. A. Mattoso nos seus livros de história, assim como no trabalho muito específico sobre a "Caça no Soajo".
Este arrazoado serve também para mostrar que o nome "Peneda" não foi razoavelmente admitido no PN, e só foi adoptado porque,
infelizmente, para Soajo e para o país, foi abolida a comarca "Montaria Real de Soajo", em 1821, por causa de a Câmara Municipal de Soajo
se ter insurgido contra o Monteiro-mor da dita "Montaria Real do Soajo", o que determinou que a lei nº 205/1821, desse deferência à petição
dos Soajeiros. Com ela ruíram todas as "Áreas Protegidas de Portugal" e, também, a "Montaria Mor do Reino", sedeada em Xabregas (Lisboa),
instituição similar ao ICN;
2) A propósito da proposta de intervenção no apelidado "Fojo da Colmadela" que é referido como estando situado na freguesia de Cabreiro,
devo dizer que esse local é designado também por Bragadela.
Analisando o tombo de Soajo de 1795 aparece Bragadela como sítio de fronteira entre o Soajo e Cabreiro. No mesmo sentido estão as
respostas dadas pelos párocos das freguesias em 1758 nas Memórias Paroquiais, sendo que na de Soajo, chamavam-lhe "Fojo da Breta",
como ainda actualmente. Na de Cabreiro usam o nome "Fojo da Cabeça Alta" e dizem que pertence também a Soajo. Isto compreende-se
porque na pendente para nascente já é território da freguesia de Soajo, dado que Bragadela é local de divisão de limites territoriais. Basta
consultar os documentos referidos para se tirarem estas ilações. O chamado, no Plano do PNPG, de 1995, de "Fojo da Peneda", é conhecido,
actualmente, por "Fo]o da Fonte das Forcadas", mas também já o era nas mencionadas Memórias Paroquiais. Pertence a Soajo e só na
pendente para leste é que é da Gavieira, com a denominação de Pedra Furada, conforme a mesma fonte. O fojo, já em ruínas em 1758,
chamado por "Fo]o de Concieiro", perto da Bouça dos Homens, é que é exclusivamente da Gavieira por se encontrar no seu território como se
constata pelas Memórias.
3) No texto para o novo Plano, sobre os monumentos nacionais menciona-se que o "couto do Eiró" pertenceu ao mosteiro de Ermelo. Isto é um
erro incompreensível. "Couto do Eiró"é designação que nunca existiu. O couto de Ermelo foi eclesiástico, o do Soajo, aqui tido por "do Eiró", foi
couto mas aplicado no sentido de coutada, ou área natural protegida, ou montaria. O couto de Ermelo é que esteve integrado no Julgado de
Soajo e na Montaria de Soajo, e quando foi integrado no concelho de Soajo, beneficiaram os seus habitantes dos privilégios do Concelho e
Montaria de Soa]o, como está documentado nas Memórias Paroquiais, sobre a freguesia de Ermelo. A comarca Montaria do Soajo tinha uma
área aproximada de 130 quilómetros quadrados.
4) Sobre o nome da serra a norte do Lima, até pelos aduzidos argumentos supracitados de as suas montanhas principais estarem integradas
na área protegida - Montaria do Soajo - mais justificaram que o seu nome fosse "serra de Soajo". O primeiro mapa de Portugal de Fernando
Álvares Seco confirma esta designação, bem como a cartografia do século seguinte de Pedro Albarnaz, onde apenas consta o acidente
geográfico "Portela da Peneda-Olelas". Na corografia portuguesa do Padre Carvalho da Costa referem-se os "pastos da Peneda" porque era
uma zona reservada na zona periférica que envolvia a Chã da Matança, Felgueiras Ruiva, Tieiras, etc., que a Câmara de Soajo arrendava a
habitantes de outras freguesias exteriores ao concelho pelo que essas rendas foram tributadas dando origem não só à entrega dos cães
sabujos mas também à entrega de valores pecuniários. Os escritores portugueses e cientistas dos séculos XVI e XVII, como André de
Resende, Damião de Góis, Duarte Nunes de Leão, etc., etc., usaram apenas "serra de Soajo", nunca ninguém mesmo nas descrições feitas
nestes séculos para descrever o santuário da Peneda deixou de o referenciar ao Soajo. No século XIX fala-se profusamente nos livros
escolares na serra de Soajo. Podemos dizer que não fosse o caso do cientista Paulo Choffat ter, em 1907, desnorteado, desidentificado e
deslocalizado a serra de Soajo para o sul do Lima e adoptado a "Serra da Peneda" com 1415 metros que é a altitude da serra de Soajo,
enganando Silva Teles, professor de Orlando Ribeiro} Amorim Girão e seus discípulos e nunca o erro "serra da Peneda" se teria generalizado
para servir de fonte aos instituidores do Parque Nacional
O antigo Instituto Geográfico e Cadastral só depois de 1950 é que começou a plagiar a cartografia do exército, pois antes só reconhecia Serra
do Soajo.
Requer-se então na revisão do POPNPG que seja integrado o nome de Soajo no PN, por respeito do espírito científico e do que é
legitimamente admissível face à genuína denominação.

Resposta:
Não tem relação com o PO.
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Tipo Participante: Partido Político

Nome: PSD- Secção de Ponte da Barca

Comentários/Questões:
A Comissão de Acompanhamento do POPNPG do Grupo Municipal do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Ponte da Barca,
auscultados que foram autarcas de Freguesias do Concelho inseridas no PNPG - Parque Nacional Peneda-Gerês, vem, em conformidade com
o estipulado no aviso n.º 18009/2009, D.R. n.º 199, II série, de 2009-10-14, apresentar as suas observações e sugestões relativamente ao
POPNPG - Plano de Ordenamento do Parque Nacional Penedo-Gerês, que se encontra em inquérito público:
1. "Atendendo a que a criação do PNPG (Dec.-Lei n.o 187/71, de 8 de Maio) visou a realização nessa área montanhosa de um planeamento
capaz de valorizar as actividades humanas e os recursos naturais, tendo em vista finalidades educativas, turísticas e científicas", forçoso nos é
constatar que, volvidas quase quatro décadas, tais desideratos ainda não foram alcançados, com a agravante de a actual proposta de revisão
do Plano de Ordenamento configurar um cenário que parece pouco contribuir para a concretização da matriz fundacional do Parque.
2. A classificação de "Parque Nacional" é a única atribuída no nosso País ao território que constitui o Parque Nacional Peneda-Gerês, situado
nos Concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte da Barca e Terras de Bouro. Assim, numa perspectiva solidária e de
coesão nacional, compete ao Poder Central a criação de condições para a manutenção e preservação da classificação desta área, através da
transferência de meios, criação de programas e medidas de apoio direccionadas ao território e à população aí residente, de tal forma que seja
garantida a sustentabilidade do desenvolvimento humano e comunitário, harmonizando os interesses envolvidos.
3. O POPNPG - Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, agora em revisão, deve evidenciar com clareza e rigor que
todos os custos inerentes à manutenção, preservação e desenvolvimento do Parque sejam assumidos pelo Poder Central, inclusive a
atribuição de compensações à população residente, às Autarquias e às Juntas de Freguesia, resultantes da interdição de actividades e de
impedimentos ou condicionalismos à construção e reconstrução consignados no Plano de Ordenamento.
4. Na revisão do POPNPG não se acautela:
• O importante papel da presença humana em todo o território do PN PG e, consequentemente, não se valoriza o contributo sócio-económico e
cultural das populações que aí residem e exercem diversas actividades, procurando preservar a sua identidade multissecular, através de uma
profunda ligação à terra e aos animais, contribuindo, assim, para a continuidade de uma paisagem em que o homem e a natureza se integram
e que é, sem dúvida, um dos aspectos mais significativos do Parque Nacional;
• A relevância dos usos e costumes ancestrais das populações residentes e a importância económica e turística das suas tradições e dos seus
costumes;
• A jurisdicidade da realidade dos Baldios, enquanto forma de organização social e política ancestral, situação que parece configurar uma
atitude de desrespeito pelos territórios comunitários e induz a ideia de que todo o território do Parque Nacional é do domínio do Estado.
5. O POPNPG terá que consagrar, de forma clara e inequívoca, os interesses ancestrais da população residente, os seus usos e costumes,
bem como as suas expectativas de desenvolvimento e a melhoria das suas condições de vida, concretamente:
• A continuação da prática da pastorícia e criação de gado das raças autóctones, sem qualquer restrição, em todo o território do Parque
Nacional, contrariamente ao estipulado no n.º 3 do art. 28.º;
• A extracção de saibro e colheita de pedra solta, pelos residentes, com a autorização das entidades gestoras de cada localidade em
articulação com o Parque Nacional, mas sem qualquer exigência de licenciamento, contrariamente ao estipulado na alínea e) do art. 7.°;
• A manutenção, para os residentes, das actuais áreas de caça e pesca. criadas, aliás, pelo Parque Nacional, contrariamente ao estipulado no
n.O 3 do art. 29.°;
• A manutenção do direito de recolha de lenha para auto¬consumo dos residentes no Parque Nacional, sem qualquer restrição;
• A permissão da circulação dos residentes em caminhos ou estradas do Parque Nacional em veículos com motor adequados;
• A permissão da exploração de energias renovávels, utilizando os recursos eólicos e hídricos existentes no Parque Nacional, para além do
estipulado na alínea d} do ort, 7.°;
• A promoção e dinamização de qualquer actividade ou uso do solo que sejo prática habitual dos residentes no Parque Nacional;
• A promoção e dinamização do turismo sustentável;
• A promoção e dinamização da criação de um mercado da biodiversIdade e de produtos tradicionais certificados, com a marca "Parque
Nacional Penedo-Gerês":
• A determinação de que a alínea c) do artigo 7.°do Regulamento será assegurada através de investimento directo do Poder CentraL
protocolado com as Autarquias, para conclusão da construção e requalificação das redes de abastecimento de água e saneamento básico no
território do Parque Nacional.
• A criação do Conselho Consultivo Permanente que integre a direcção do Parque Nacional e representantes dos territórios que o compõem;
• A determinação de que a sede do Parque Nacional da Peneda-Gerês e respectivas delegações serão instaladas no interior do seu território,
de forma a assegurar uma maior proximidade e envolvimento com a população residente.
6. Os primeiros e principais defensores do Parque Nacional e das políticas de organização e gestão terão que ser os seus residentes. Torna-se,
por isso, necessário que sejam implementadas medidas que incentivem, mobilizem e envolvam a população residente em torno deste desígnio
único no País. Nesse sentido, parece-nos que é imperioso que o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês seja
referendado pela população residente no interior do seu território.

Resposta:
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de actividades ou por condicionalismos
à construção, tal como um PMOT também não atribui compensações por semelhantes condicionalismos.
Não cabe ao PO tecer comentários sobre a jurisdicidade dos regimes de propriedade legalmente reconhecidos. O PO não toca, nem o poderia
fazer, no regime de propriedade existente no PNPG e constitucionalmente consagrado, nem nas suas regras de gestão, nomeadamente da
propriedade comunitária. A existência de regras de ordenamento do território, seja no PNPG seja em qualquer outra parcela do território
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nacional, é o objectivo único dos Planos de Ordenamento do Território, sejam de cariz especial, regional ou municipal.
O PO respeita os interesses da população residente, nomeadamente os de génese consuetudinária e ligados aos usos e costumes, como o de
pastoreio. Para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas
de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser
praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos geológicos, incluindo saibro, está sujeita a licenciamento nos
termos da legislação nacional aplicável a todo o território português, incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma,
mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício
dessa actividade.
Não se concorda com a sugestão de permitir actividade cinegética ou haliêutica em ZPP1 e ZPP2 porque o pretendido é excluir das Áreas de
Ambiente Natural e das zonas com maior nível de protecção, pela riqueza dos valores naturais em presença e a obrigação da sua preservação,
o esforço de caça e de pesca. Pelo actual PO de 1995, a caça e a pesca só podem ser exercidas em áreas concessionadas, sendo que uma
concessão é uma permissão delimitada no tempo, e o PO garante que os direitos para exercer a actividade cinegética ou haliêutica nessas
zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade, que em muitos casos só acontecerá no final da vigência do
próprio PO.
O PO garante a manutenção dos direitos tradicionais de recolha de lenha para autoconsumo e de circulação dos residentes em todo o território
do PNPG. Para reforçar esse entendimento quanto à apanha de lenha foram alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a
seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato,
de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte
redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e
cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. E para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento e circulação foi
acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPT, com a seguinte redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando
efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, que ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito,
motorizado e não motorizado, de residentes”.
Não concordamos com a sugestão para a al. d) do art.º 7.º porque a exploração de recursos hídricos e eólicos (isto é, barragens e parques
eólicos) tem impactos julgados incompatíveis com os objectivos de conservação que presidem à existência do PNPG.
As restantes sugestões ou estão já salvaguardadas no PO (caso do uso do solo, do turismo ou da certificação de produtos locais) ou não têm
qualquer relação com o mesmo.
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Tipo Participante: Particular

Nome: António da Silva Pires

Comentários/Questões:
É preocupante constatar que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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156

Tipo Participante: Particular

Nome: Paulo Marcelino Oliveira Pires

Comentários/Questões:
É necessário manter os regimes pastoreio tradicional praticados pelos meus antepassados sejam compatibilidade com o regulamento
apresentado, para possibilitar o acesso e pararagem na estrada da Bouça da Mó para aceder aos seus terrenos e para a procura e condução
dos seus gados,

Resposta:
O PO assegura os direitos referidos. O pastoreio é permitido em todo o território do PNPG, incluindo em ZPT, nos mesmos termos em que é
tradicionalmente praticado. Relativamente ao acesso e paragem na Mata de Albergaria, o PO limita-se a remeter para a situação vigente,
resultante do Edital de 1999 e da Portaria n.º 31/2007, de 8 de Janeiro, que permite a livre circulação aos naturais e residentes no Concelho de
Terras de Bouro e o estacionamento aos veículos de proprietários, apicultores e outros com necessidades de acesso à zona, desde que
devidamente credenciados.
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157

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuela Campos Almeida Monteiro Azevedo

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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Tipo Participante: Particular

Nome: Fernando Jorge Monteiro Azevedo

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Rui Jorge Araújo

Comentários/Questões:
Sou residente no lugar de Campo, do concelho de T. Bouro, situado acima dos 900 metros de altitude, estando por isso sujeito aos
procedimentos previstos no artº 8º, alínea c) e artº 32º, nº 11, ambos da proposta de Regulamento do POPNPG, ao que irá corresponder a
aplicação de taxas, exageradas (Portaria 1245/2009) e aos honorários de um arquitecto.
Sabendo-se que este local é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento socioeconómico e de parcos recursos dos residentes,
sugere-se a isenção de taxas administrativas e o apoio dos serviços do PNPG, designadamente de arquitectura, com vista a uma efectiva
diferenciação positiva, de interesse e valorização da riqueza deste sítio.

Resposta:
De forma a não discriminar habitantes de aglomerados rurais ou urbanos em função da altitude, a redacção do n.º 1 do art.º 26.º do
Regulamento do PO foi alterada para o seguinte: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas
como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”.
O PO não estabelece taxas pelo que também não pode estabelecer-lhes isenções.
Não cabe ao PO estabelecer formas de colaboração concreta entre os serviços do ICNB e outras entidades, públicas ou privadas, colectivas
ou singulares.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Marta Alexandra Lima Dias

Comentários/Questões:
As proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12º 14°e 16º da proposta de
Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as nossas propriedades
e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limítrofes da Serra do Gerês devem continuar a
ser garantidas as seguintes regalias, com as necessárias adaptações:
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão:
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo:
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados:
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas.

Resposta:
O PO garante os direitos reivindicados. No entanto, para tornar mais explícito e claro esse entendimento e reforçar esses direitos, foram
alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativo à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativo à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, relativo à ZPT, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de
recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Relativamente ao
pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das populações é tida em conta, para o
seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na
alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais
territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela
redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser
realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma
tradicional e em regime extensivo “.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Artur Carlos de Sousa

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Joaquim Fernando Martins de Sousa

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: António Antunes Pereira Cracel

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

164

Tipo Participante: Particular

Nome: Arminda da Conceição Martins

Comentários/Questões:
As proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12º 14°e 16º da proposta de
Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as nossas propriedades
e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limítrofes da Serra do Gerês devem continuar a
ser garantidas as seguintes regalias, com as necessárias adaptações:
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão:
- A roça de mato para adubo das terras;
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo:
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados:
- Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas.

Resposta:
O PO garante os direitos reivindicados. No entanto, para tornar mais explícito e claro esse entendimento e reforçar esses direitos, foram
alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativo à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativo à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, relativo à ZPT, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de
recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Relativamente ao
pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das populações é tida em conta, para o
seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins referidos na
alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias locais
territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo, para dissipar dúvidas suscitadas pela
redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser
realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma
tradicional e em regime extensivo “.
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165

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Sameiro () Lima

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

166

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Pereira Martins

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 210 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

167

Tipo Participante: Particular

Nome: Adelino Jorge Dias Caseiro

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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N.º participação:

168

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria do Céu Oliveira Pires

Comentários/Questões:
Segundo regulamento do plano o regime tradicional de pastorícia e a estadia dos gados na serra deverá limitar-se ao período Maio – Setembro
ora isto vai contra usos e costumes milenares que referem uma outra vertente livre de pastoreio denominada gado ao feirio.

Resposta:
O PO não estabelece qualquer limite temporal ao pastoreio, apenas exige que seja em regime extensivo e, em ZPT, que seja apenas praticado
nos locais onde, segundo os usos e costumes, é habitual ser praticado.
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N.º participação:

169

Tipo Participante: Particular

Nome: Carla Maria Gonçalves da Silva

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

170

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Carmelita Antunes Pires Cunha Dias

Comentários/Questões:
Pela leitura que efectuei o Plano tem falhas técnicas graves que vão para além do Regulamento surreal apresentado.
Os estudos prévios e todas as fazes de caracterização, desde a Paisagem, Susceptibilidades apresentam falhas técnicas graves.
Refira-se por exemplo que o modelo cartográfico de Risco de Incêndio, não contempla a variável altitude, isto é, sendo todas as variáveis
iguais (coberto vegetal, declive, etc.) o risco de incêndio nos Carris seria exactamente o mesmo que no vale do Gerês! Como é lógico a
realidade diferente.
Na descrição da situação actual do Factor Crítico de Decisão "Património Natural e Qualidade Ambiental", nomeadamente os indicadores
"Representatividade de Habitats e Espécies" e "Áreas de Floresta", embora sejam elencados dados actualizados (Carta de Ocupação do Solo
actualizada, espécies de fauna e flora), que caracterizam as especificidades associadas a cada unidade paisagem e seus ecossistemas, não
são claramente demonstradas as variações temporais registadas essenciais para assentar a análise de tendências futuras, fundamentando
deste modo as estratégias a aplicar.
Que neste caso, ou não existem ou se existem, baseiam-se em dados que são inconclusivos.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

171

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria do Carmo Lima Barroso Baptista

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

172

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria de Fátima Barbosa Ferreira Jesus

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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173

Tipo Participante: Particular

Nome: Catarina Barroso Baptista

Comentários/Questões:
Eu gostaria apenas de saber porque o Regulamento do POPNPG não prevê os direitos das povoações limítrofes à Mata Nacional,
consagrados em inúmeros documentos legais, nomeadamente na própria Lei da Mata.
O direito (entre outros) a:
Parar na Albergaria
Pastoreio segundo a Lei da Mata
Apanha de Lenha e Limpeza de matos
Recolha de frutos Silvestres e Cogumelos
Apascentamento de gado na Serra
Utilização dos Currais
Corte de madeiras, quando comprovado tratar-se de casos de pobreza

Resposta:
O PO não discrimina a Mata Nacional em relação ao restante território do PNPG. A única diferenciação é de níveis de protecção, tal como
constam na Planta de Síntese. Os direitos referidos são relativos a direitos de serventia sobre uma propriedade alheia, no caso a Mata
Nacional, que pertence ao Domínio Privado do Estado, e sobre isso o PO não se pronuncia nem deve pronunciar-se.
Quanto à possibilidade de exercer esses direitos no território do PNPG, tendo em conta os diversos níveis de protecção estabelecidos, o PO
garante que os mesmos podem continuar a ser exercidos pelos residentes em todo o território onde tem sido praticado, independentemente
dos níveis de protecção aplicáveis. Relativamente ao pastoreio e para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3
do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à
ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de
roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para
a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de
frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas
tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela
população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

174

Tipo Participante: Particular

Nome: Teresa de Jesus Aguiar

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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N.º participação:

175

Tipo Participante: Particular

Nome: Carlos Alberto Pires Barroso Baptista

Comentários/Questões:
Hoje, no início do século XXI, a floresta destas terras já não é o que era até ao início dos anos 70, altura em que o território foi controlado pela
Instituição Estatal que é o Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG). Desde então, ao abrigo de Leis sem conhecimento, sem sentido social
e humano, de cima para baixo (à velha maneira da ditadura que ainda nos assombra) e mesmo sem sentido global e em real favor da
Natureza, as gentes locais foram forçadas a mudar os seus hábitos. Foram proibidas de agir, de limpar as suas próprias terras, de ir buscar
lenha, de levar as suas cabras onde até então havia séculos já o faziam. Já haviam demonstrado serem responsáveis por um equilíbrio
saudável com a Natureza. Entretanto, hoje, morrem as nossas árvores, desde então votadas ao abandono, às heras que invadem os solos e
aos fogos. O PNPG não faz qualquer limpeza dos matos, os troncos queimados e doentes não são sequer retirados pelo PNPG, não se faz
qualquer repovoamento, ao contrário do que acontecia antes, quando tudo era sujeito ao controlo empírico mas sabedor das pessoas locais.
Isto acontece hoje e ameaça agravar-se, ainda contra as vontades das gentes locais, que se mantêm activas. Hoje, no início do século XXI, a
Instituição Estatal que é o PNPG ainda mostra repetir os mesmos hábitos, mesmo contra as próprias guias que a Comissão Europeia delineou
para a procura da Biodiversidade - é fundamental fazê-lo com ligação às culturas e gentes locais, pelo seu longo saber e terem até
recentemente sido de facto quem sabia proteger o meio vivo.
Se aquilo que era o equilíbrio, as árvores e a floresta do Gerês até aos anos 70 foi o que atraiu para o local a Instituição Estatal e os políticos
que constituem o PNPGI
Mais uma vez é a ganância a imperar, e o fruto do longo trabalho e saber dos nossos antepassados é mais uma vez interdito às gentes locais.
O PNPG quis agir contra as pessoas, para pegar para si uma jóia que tinha de ser aprimorada e que não foi! Agora ameaça estar
irremediavelmente perdida mas que mesmo assim ainda permitirá engordar alguns cofres. com multas astronómicas, taxas de circulação,
visitação, pernoita, e ainda chorudos subsídios Pan-Parks cuja única imposição é que não se faça nada para inverter este realidade!

Resposta:
Não tem relação com o PO.
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N.º participação:

176

Tipo Participante: Particular

Nome: Paulo Marcelino Oliveira Pires

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
“Li num jornal que a mata de Albergaria tinha mais de 400 anos, qual foi o vosso contributo para a sua expansão, crescimento etc. até à
criação do P.N.P.G.?
Se hoje á muita movimentação no interior do Parque, o que seria quando havia vezeiras de vacas, 150 no Vilar da Veiga, 150 Rio Caldo 150
Covide 150 Campo do Gerês 150 Vilarinho Cabras Vilarinho 5.000 Campo 3.000 Covide Gerês etc. como seria? Não sejam Fundamentalistas.”

Resposta:
Não tem relação com o PO
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N.º participação:

177

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria da Conceição Antunes Pires Ribeiro

Comentários/Questões:
Porque não é sequer referido nos documentos do PO que as principais manchas, florestais incluindo Albergaria, estão em declínio e
progressivamente mais degradadas?
E o aquecimento global e desertificação não são discutidos porquê? Será que os fenómenos globais não afectam também o PNPG?
Com esta filosofia de não acção e proibição desmedida, no que concerne à gestão ambiental e usufruto dos usos e recursos do território, o
PNPG está sem dúvida nenhuma a perturbar e a artificializar esse mesmo território, pois está a privá-lo de algo que faz parte da sua génese, a
mão humana.

Resposta:
Sem relação directa com o PO.
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N.º participação:

178

Tipo Participante: Particular

Nome: João Gonçalves de Oliveira

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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N.º participação:

179

Tipo Participante: Particular

Nome: Rui Luis Martins Rodrigues

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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N.º participação:

180

Tipo Participante: Particular

Nome: Ana Rosa de Oliveira Pires

Comentários/Questões:
Num documento do Plano é possível ler-se: "O plano de acção de combate à acácia foi desenvolvido durante mais de uma década ( ... ) os
resultados estão muito aquém do que seria desejável uma vez que a expansão se faz a uma velocidade superior à capacidade humanamente
possível e financeiramente sustentável."
( ... )
"prevê-se um agravamento da situação actual, com aumento das áreas ardidas, perda de solos por erosão e alastramento das plantas
invasoras, o que terá um impacte muito significativo sobre o estado."
Mais adiante nas conclusões relativas aos impactes (positivos ou negativos) da aplicação no Plano referido pode ler-se:
"Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal."
Como? Se acabam de afirmar que não têm condições técnicas, humanas e financeiras? Qual é a estratégia que toma o impacte resultante da
aplicação do plano muito positivo?

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

181

Tipo Participante: Particular

Nome: Ana Fernanda Martins Rodrigues Vieira

Comentários/Questões:
Hoje, no início do século XXI, a floresta destas terras já não é o que era até ao início dos anos 70, altura em que o território foi controlado pela
Instituição Estatal que é o Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG). Desde então, ao abrigo de Leis sem conhecimento, sem sentido social
e humano, de cima para baixo (à velha maneira da ditadura que ainda nos assombra) e mesmo sem sentido global e em real favor da
Natureza, as gentes locais foram forçadas a mudar os seus hábitos. Foram proibidas de agir, de limpar as suas próprias terras, de ir buscar
lenha, de levar as suas cabras onde até então havia séculos já o faziam. Já haviam demonstrado serem responsáveis por um equilíbrio
saudável com a Natureza. Entretanto, hoje, morrem as nossas árvores, desde então votadas ao abandono, às heras que invadem os solos e
aos fogos. O PNPG não faz qualquer limpeza dos matos, os troncos queimados e doentes não são sequer retirados pelo PNPG, não se faz
qualquer repovoamento, ao contrário do que acontecia antes, quando tudo era sujeito ao controlo empírico mas sabedor das pessoas locais.
Isto acontece hoje e ameaça agravar-se, ainda contra as vontades das gentes locais, que se mantêm activas. Hoje, no início do século XXI, a
Instituição Estatal que é o PNPG ainda mostra repetir os mesmos hábitos, mesmo contra as próprias guias que a Comissão Europeia delineou
para a procura da Biodiversidade - é fundamental fazê-lo com ligação às culturas e gentes locais, pelo seu longo saber e terem até
recentemente sido de facto quem sabia proteger o meio vivo.
Se aquilo que era o equilíbrio, as árvores e a floresta do Gerês até aos anos 70 foi o que atraiu para o local a Instituição Estatal e os políticos
que constituem o PNPGI
Mais uma vez é a ganância a imperar, e o fruto do longo trabalho e saber dos nossos antepassados é mais uma vez interdito às gentes locais.
O PNPG quis agir contra as pessoas, para pegar para si uma jóia que tinha de ser aprimorada e que não foi! Agora ameaça estar
irremediavelmente perdida mas que mesmo assim ainda permitirá engordar alguns cofres. com multas astronómicas, taxas de circulação,
visitação, pernoita, e ainda chorudos subsídios Pan-Parks cuja única imposição é que não se faça nada para inverter este realidade!

Resposta:
Não tem relação com o PO.
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N.º participação:

182

Tipo Participante: Particular

Nome: João Gonçalves de Oliveira

Comentários/Questões:
É preocupante constatar que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

183

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria do Nascimento Pires M. Araújo

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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N.º participação:

184

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria do Céu Oliveira Pires

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
“Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para andar nos trilhos e visita o parque como serão distribuídos os lucros
quando esses passeios forem feitos nos nossos montes aforados?
Chamem-lhe parque chamem-lhe Natur mas respeitem os nossos usos e costumes.”

Resposta:
O PO respeita usos e costumes consagrados.
O PO não refere nem trata de licenciamentos para actividades turísticas, o qual é objecto de legislação específica. A hipotética utilização de
propriedades alheias, particulares ou comunitárias, pelas empresas no decorrer das suas actividades, é assunto do foro contratual a que o PO
é alheio e sobre o qual não lhe compete impor regras.
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N.º participação:

185

Tipo Participante: Particular

Nome: Hilário da Costa

Comentários/Questões:
Sou residente no lugar de Campo, do concelho de T. Bouro, situado acima dos 900 metros de altitude, estando por isso sujeito aos
procedimentos previstos no artº 8º, alínea c) e artº 32º, nº 11, ambos da proposta de Regulamento do POPNPG, ao que irá corresponder a
aplicação de taxas, exageradas (Portaria 1245/2009) e aos honorários de um arquitecto.
Sabendo-se que este local é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento socioeconómico e de parcos recursos dos residentes,
sugere-se a isenção de taxas administrativas e o apoio dos serviços do PNPG, designadamente de arquitectura, com vista a uma efectiva
diferenciação positiva, de interesse e valorização da riqueza deste sítio.

Resposta:
De forma a não discriminar habitantes de aglomerados rurais ou urbanos em função da altitude, a redacção do n.º 1 do art.º 26.º do
Regulamento do PO foi alterada para o seguinte: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas
como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”.
O PO não estabelece taxas pelo que também não pode estabelecer-lhes isenções.
Não cabe ao PO estabelecer formas de colaboração concreta entre os serviços do ICNB e outras entidades, públicas ou privadas, colectivas
ou singulares.
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N.º participação:

186

Tipo Participante: Particular

Nome: António Miguel Dias Costa

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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N.º participação:

187

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria do Carmo Fujaco Cosme

Comentários/Questões:
Sou residente no lugar de Campo, do concelho de T. Bouro, situado acima dos 900 metros de altitude, estando por isso sujeito aos
procedimentos previstos no artº 8º, alínea c) e artº 32º, nº 11, ambos da proposta de Regulamento do POPNPG, ao que irá corresponder a
aplicação de taxas, exageradas (Portaria 1245/2009) e aos honorários de um arquitecto.
Sabendo-se que este local é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento socioeconómico e de parcos recursos dos residentes,
sugere-se a isenção de taxas administrativas e o apoio dos serviços do PNPG, designadamente de arquitectura, com vista a uma efectiva
diferenciação positiva, de interesse e valorização da riqueza deste sítio.

Resposta:
De forma a não discriminar habitantes de aglomerados rurais ou urbanos em função da altitude, a redacção do n.º 1 do art.º 26.º do
Regulamento do PO foi alterada para o seguinte: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas
como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”.
O PO não estabelece taxas pelo que também não pode estabelecer-lhes isenções.
Não cabe ao PO estabelecer formas de colaboração concreta entre os serviços do ICNB e outras entidades, públicas ou privadas, colectivas
ou singulares.
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N.º participação:

188

Tipo Participante: Particular

Nome: António José de Araújo

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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N.º participação:

189

Tipo Participante: Associação

Nome: Clube de Caça e Pesca do Campo

Comentários/Questões:
O Clube de Caça e Pesca do Campo tendo presente o documento de Regulamente para o Plano de Ordenamento do PNPG, concretamente o
número 3 do artigo 29°, quanto aos locais classificados como ZPPI e II dentro da sua ZCA, vem dizer que não aceita esta proposta de
Zonamento com os fundamentos seguintes:
1 - A ZCA do Campo vê a sua área de Caça diminuída em 37,5%, ou seja em valores absolutos 238ha, podemos mesmo referir que será a
"morte da ZCA".
2 - A Área que se pretende ver reclassifica para ZPPI e II é composta apenas por terrenos privados, não sendo, por isso respeitado o Artigo
62°da Constituição Portuguesa, relativo ao direito à propriedade privada.
3 - Não será viável do ponto de vista de exploração cinegética manter a ZCA do Campo com apenas 396ha, pois sobre esta ZCA poderá haver
um esforço de caça de 21 caçadores por jornada, o que manifestamente é incomportável para a preservação e equilíbrio da biodivesidade e
não tem a ZCA do Campo como, no mínimo, substituir as zonas que se pretende afectar à ZPP2.
Mais informamos que a direcção da UACP-PNPG, em reuniões tidas com o anterior director do DGACNorte, Exm. Sr. Dr. Henrique Pereira,
este, pela própria mão, riscou num mapa na posse da UACP que a área já referida passaria a ZPCII, o mesmo prometeu à população do
Campo do Gerês em outras reuniões de concertação, numa dessas reuniões, estando presente a Exma. Sra. Dra. Ana Fontes o anterior
director disse (a área da Associativa de Caça do Campo fica como está no anterior POPNPG), depois dizem que o povo vai para a discussão
cheio de más intenções.
4 - A ZCA do Campo não concorda com a proibição da caça de salto ao javali, pois este é um método de caça utilizado desde tempos
imemoriais pelos povos desta região, agricultores por natureza e que sempre viram, neste processo de caça, um elemento favorável que
dinamiza a protecção das culturas.
A caça ao javali em processo de montaria não é viável numa área de tão reduzida dimensão, pelos encargos financeiros que este processo de
caça comporta (custo com seguros, matilhas, administrativos e outros)
5 - PESCA - A ZCA de Campo que também inclui nos seus estatutos a pratica da pesca desportiva e considerando que poderá no futuro vir a
concessionar o Ribeiro da Roda e os troços Ribeiro da Cerdeira e Coval à pesca desportiva pronuncia-se sobre o Artigo 31°:
A ZCA do Campo não concorda com os números 2, 3, 6 e 7 do Artigo 31°da proposta de regulamento do POPNPG que deverão ter a seguinte
redacção única:
Numero 2 e 3 - Na área de intervenção do POPNPG. Concretamente em zonas de protecção parcial de tipo I ou tipo II. A pesca deve
tendencialmente ser exercida em zonas de pesca reservada e tendencialmente em concessões de pesca desportiva
Numero 6 - O período de pesca respeita a lei em vigor. Nas águas salmonídeas desde 01 de Marco a 31 de Julho. Nas águas ciprinideas todo
o ano, respeitando o período de defeso para cada espécie.
Numero 7 - Cada pescador só pode pescar e transportar. Por dia e por troço. O máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das ouJras
espécies pescáveis. Com excepção das espécies não indígenas. Cuja captura e transporte não estão sujeitas a limite.

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
Uma concessão de zona de caça é uma concessão delimitada no tempo e o PO garante que o direito a caçar atribuído pelas concessões
existentes sejam mantidos até ao fim dessas concessões. Por isto, o direito à concessão tem por horizonte o fim do período de concessão
uma vez que a mesma poderá nessa altura não ser renovada. Importa ainda acrescentar que o ordenamento elaborado, promovido e apoiado
pelo parque nos últimos 14 anos foi feito de acordo com o quadro legal existente e os condicionalismos de ordenamento vigentes.
O processo de caça de salto ao javali foi criado pelo DL n.º 202/2004, de 18 de Agosto, que foi posteriormente alterado pelo DL n.º 201/2005,
de 24 de Novembro. Por isto, considera-se errada a referência que é feita ao carácter tradicional e imemorial deste método de caça. Mais, este
método de caça é reconhecido pelo ICNB como não isento de elevados riscos e perturbação para a mamofauna protegida (especialmente loboibérico) pelo que este Instituto tem condicionado de forma sistemática, nos últimos anos, este processo de caça a esta espécie em Áreas
Protegidas e outras Áreas Classificadas. Finalmente, importa notar que o recurso à utilização dos outros processos de caça ao javali está
prevista na proposta de regulamento, não ficando por isto os caçadores da área do PNPG inibidos de explorar esta espécie, que idealmente
deveria ser sujeita à elaboração de Planos Globais de Gestão, podendo, até lá, ser explorada de acordo com os processos e meios acima
referidos e aprovados nos Planos de Ordenamento e Exploração.
Não se concorda com a sugestão para os n.º 2 e 3 do art.º 31.º porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo do que
acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área sensível em
termos de conservação, e porque no restante território a pesca deve ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica em vigor,
significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Aceita-se a sugestão para o n.º 6 do art.º 31.º. Pretendia-se transferir o período do esforço de pesca para uma época menos nociva em termos
de período de reprodução de outras espécies, mas havendo uma prática, vertida para as concessões em vigor, do período de pesca ser
iniciado a 1 de Março e terminar em 31 de Julho, essa transferência iria implicar, numa primeira fase, apenas uma redução injustificada do
período efectivo de pesca; assim, altera-se o início do período de pesca, de modo a contemplar o início previsto na maioria das actuais
concessões, mas mantém-se o final do período na data do segundo Domingo de Agosto, uma vez que já existem concessões com o período
de pesca transferido para uma época mais adiantada no ano, sendo posteriormente feito o acerto do período de pesca consoante sejam
outorgadas novas concessões. Igualmente se considerou que a restrição só fazia sentido para as águas salmonídeas. O n.º 6 do art.º 31.º
ficou com a seguinte redacção: “O período de pesca, nas águas salmonídeas, começa no primeiro dia de Março e termina no segundo
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Domingo de Agosto”.
Aceita-se a sugestão para o n.º 7 do art.º 31.º, que ficou com a seguinte redacção: “Cada pescador só pode pescar e transportar, por dia e por
troço, o máximo de 10 trutas e 20 espécimes de cada uma das outras espécies pescáveis, com excepção das espécies não indígenas cuja
captura e transporte não estão sujeitos a limite “.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 237 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

190

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Lucia da Silva Dias

Comentários/Questões:
Sou residente no lugar de Campo, do concelho de T. Bouro, situado acima dos 900 metros de altitude, estando por isso sujeito aos
procedimentos previstos no artº 8º, alínea c) e artº 32º, nº 11, ambos da proposta de Regulamento do POPNPG, ao que irá corresponder a
aplicação de taxas, exageradas (Portaria 1245/2009) e aos honorários de um arquitecto.
Sabendo-se que este local é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento socioeconómico e de parcos recursos dos residentes,
sugere-se a isenção de taxas administrativas e o apoio dos serviços do PNPG, designadamente de arquitectura, com vista a uma efectiva
diferenciação positiva, de interesse e valorização da riqueza deste sítio.

Resposta:
De forma a não discriminar habitantes de aglomerados rurais ou urbanos em função da altitude, a redacção do n.º 1 do art.º 26.º do
Regulamento do PO foi alterada para o seguinte: “As áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas
como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas urbanas existentes”.
O PO não estabelece taxas pelo que também não pode estabelecer-lhes isenções.
Não cabe ao PO estabelecer formas de colaboração concreta entre os serviços do ICNB e outras entidades, públicas ou privadas, colectivas
ou singulares.
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N.º participação:

191

Tipo Participante: Particular

Nome: José Manuel Cerqueira de Lemos

Comentários/Questões:
É preocupante constatar que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

192

Tipo Participante: Particular

Nome: Ana Cristina Antunes de Carvalho Caseiro

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitaçào, trilhos,etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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N.º participação:

193

Tipo Participante: Particular

Nome: Paula Alexandra de Carvalho Afonso

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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194

Tipo Participante: Particular

Nome: Isac da Cunha Dias

Comentários/Questões:
Num documento do Plano é possível ler-se: "O plano de acção de combate à acácia foi desenvolvido durante mais de uma década ( ... ) os
resultados estão muito aquém do que seria desejável uma vez que a expansão se faz a uma velocidade superior à capacidade humanamente
possível e financeiramente sustentável."
( ... )
"prevê-se um agravamento da situação actual, com aumento das áreas ardidas, perda de solos por erosão e alastramento das plantas
invasoras, o que terá um impacte muito significativo sobre o estado."
Mais adiante nas conclusões relativas aos impactes (positivos ou negativos) da aplicação no Plano referido pode ler-se:
"Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal."
Como? Se acabam de afirmar que não têm condições técnicas, humanas e financeiras? Qual é a estratégia que toma o impacte resultante da
aplicação do plano muito positivo?

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

195

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria da Conceição Pires Ribeiro

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"O que eu penso é que os srs tendo a mata da Albergaria como está assim, como quase todas as áreas do Parque não compreendo tantas
restrições"

Resposta:
Não refere nenhuma sugestão ao PO.
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196

Tipo Participante: Particular

Nome: Rosa Benedita Alves Carvalho Pires

Comentários/Questões:
Pela leitura que efectuei o Plano tem falhas técnicas graves que vão para além do Regulamento surreal apresentado.
Os estudos prévios e todas as fazes de caracterização, desde a Paisagem, Susceptibilidades apresentam falhas técnicas graves.
Refira-se por exemplo que o modelo cartográfico de Risco de Incêndio, não contempla a variável altitude, isto é, sendo todas as variáveis
iguais (coberto vegetal, declive, etc.) o risco de incêndio nos Carris seria exactamente o mesmo que no vale do Gerês! Como é lógico a
realidade diferente.
Na descrição da situação actual do Factor Crítico de Decisão "Património Natural e Qualidade Ambiental", nomeadamente os indicadores
"Representatividade de Habitats e Espécies" e "Áreas de Floresta", embora sejam elencados dados actualizados (Carta de Ocupação do Solo
actualizada, espécies de fauna e flora), que caracterizam as especificidades associadas a cada unidade paisagem e seus ecossistemas, não
são claramente demonstradas as variações temporais registadas essenciais para assentar a análise de tendências futuras, fundamentando
deste modo as estratégias a aplicar.
Que neste caso, ou não existem ou se existem, baseiam-se em dados que são inconclusivos.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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197

Tipo Participante: Particular

Nome: Ana Cláudia de Carvalho Caseiro

Comentários/Questões:
Hoje, no início do século XXI, a floresta destas terras já não é o que era até ao início dos anos 70, altura em que o território foi controlado pela
Instituição Estatal que é o Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG). Desde então, ao abrigo de Leis sem conhecimento, sem sentido social
e humano, de cima para baixo (à velha maneira da ditadura que ainda nos assombra) e mesmo sem sentido global e em real favor da
Natureza, as gentes locais foram forçadas a mudar os seus hábitos. Foram proibidas de agir, de limpar as suas próprias terras, de ir buscar
lenha, de levar as suas cabras onde até então havia séculos já o faziam. Já haviam demonstrado serem responsáveis por um equilíbrio
saudável com a Natureza. Entretanto, hoje, morrem as nossas árvores, desde então votadas ao abandono, às heras que invadem os solos e
aos fogos. O PNPG não faz qualquer limpeza dos matos, os troncos queimados e doentes não são sequer retirados pelo PNPG, não se faz
qualquer repovoamento, ao contrário do que acontecia antes, quando tudo era sujeito ao controlo empírico mas sabedor das pessoas locais.
Isto acontece hoje e ameaça agravar-se, ainda contra as vontades das gentes locais, que se mantêm activas. Hoje, no início do século XXI, a
Instituição Estatal que é o PNPG ainda mostra repetir os mesmos hábitos, mesmo contra as próprias guias que a Comissão Europeia delineou
para a procura da Biodiversidade - é fundamental fazê-lo com ligação às culturas e gentes locais, pelo seu longo saber e terem até
recentemente sido de facto quem sabia proteger o meio vivo.
Se aquilo que era o equilíbrio, as árvores e a floresta do Gerês até aos anos 70 foi o que atraiu para o local a Instituição Estatal e os políticos
que constituem o PNPGI
Mais uma vez é a ganância a imperar, e o fruto do longo trabalho e saber dos nossos antepassados é mais uma vez interdito às gentes locais.
O PNPG quis agir contra as pessoas, para pegar para si uma jóia que tinha de ser aprimorada e que não foi! Agora ameaça estar
irremediavelmente perdida mas que mesmo assim ainda permitirá engordar alguns cofres. com multas astronómicas, taxas de circulação,
visitação, pernoita, e ainda chorudos subsídios Pan-Parks cuja única imposição é que não se faça nada para inverter este realidade!

Resposta:
Não tem relação com o PO.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Mariana Fernanda Rodrigues Ribeiro Freitas

Comentários/Questões:
Num documento do Plano é possível ler-se: "O plano de acção de combate à acácia foi desenvolvido durante mais de uma década ( ... ) os
resultados estão muito aquém do que seria desejável uma vez que a expansão se faz a uma velocidade superior à capacidade humanamente
possível e financeiramente sustentável."
( ... )
"prevê-se um agravamento da situação actual, com aumento das áreas ardidas, perda de solos por erosão e alastramento das plantas
invasoras, o que terá um impacte muito significativo sobre o estado."
Mais adiante nas conclusões relativas aos impactes (positivos ou negativos) da aplicação no Plano referido pode ler-se:
"Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal."
Como? Se acabam de afirmar que não têm condições técnicas, humanas e financeiras? Qual é a estratégia que toma o impacte resultante da
aplicação do plano muito positivo?

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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Tipo Participante: Particular

Nome: António Martins Pires de Freitas

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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Tipo Participante: Particular

Nome: André Filipe Gonçalves Barbosa

Comentários/Questões:
É preocupante constatar que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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Nome: Ana Maria Dias Gonçalves

Comentários/Questões:
É preocupante constatar que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

202

Tipo Participante: Particular

Nome: Joana Martins Barroso

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo I a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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N.º participação:

203

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria de Lurdes Pereira Martins Barroso

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo I a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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N.º participação:

204

Tipo Participante: Particular

Nome: João Martins Barroso

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo I a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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N.º participação:

205

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria da Conceição Pires Ribeiro

Comentários/Questões:
Das inúmeras medidas e novas restrições previstas no presente Plano de Ordenamento do PNPG, resulta uma realidade que estrangula o
desenvolvimento socioeconómico das populações, uma vez que todos os recursos que estariam ao dispor dos cidadãos, dentro dos limites do
PNPG, não estão!
É preciso não esquecer que o PNPG tem uma componente humana decisiva e com estruturas Urbano-Rurais em suposto desenvolvimento e
criação de riqueza.
Quais as compensações previstas pela proibição das Eólicas e as suas rendas? Porquê os limites exagerados para implementação de PME's
e indústrias, fontes de emprego, pelos limites à potência eléctrica contratada de 15 KVA? (uma pequena serralharia estaria proibida) e
limitando a micro geração a 150 KW?
Do ponto de vista Socioeconómico o PNPG é sem dúvida um instrumento de imposição de mediocridade social e de estrangulamento
económico.

Resposta:
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de instalação de infra-estruturas de
produção de energia eléctrica utilizando recursos eólicos.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
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N.º participação:

206

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel de Oliveira Pires

Comentários/Questões:
Num documento do Plano é possível ler-se: "O plano de acção de combate à acácia foi desenvolvido durante mais de uma década ( ... ) os
resultados estão muito aquém do que seria desejável uma vez que a expansão se faz a uma velocidade superior à capacidade humanamente
possível e financeiramente sustentável."
( ... )
"prevê-se um agravamento da situação actual, com aumento das áreas ardidas, perda de solos por erosão e alastramento das plantas
invasoras, o que terá um impacte muito significativo sobre o estado."
Mais adiante nas conclusões relativas aos impactes (positivos ou negativos) da aplicação no Plano referido pode ler-se:
"Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal."
Como? Se acabam de afirmar que não têm condições técnicas, humanas e financeiras? Qual é a estratégia que toma o impacte resultante da
aplicação do plano muito positivo?

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
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7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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N.º participação:

207

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria da Conceição Pires Ribeiro

Comentários/Questões:
Se vão ser emitidas licenças a empresas ou entidades particulares para actuar no Parque (visitação, trilhos, etc .. ). Como serão redistribuídos
os lucros das actividades licenciadas pelo Parque, quando ocorram em terrenos privados, como é o caso dos montes aforados?
Qual é o sentido de aplicarem taxas moderadoras numa área protegida?
(Transcrição de texto manuscrito)
"Têm que respeitar os direitos das povoações"

Resposta:
O PO não estabelece taxas nem prevê qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades.
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N.º participação:

208

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Aldina da Silva

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"Desde á centenas de anos, que nós e os nossos antepassados conservamos toda esta beleza. Desde que os Srs; chegaram só a teem
degradado, tenham vergonha e retirem-se, para que tudo isto se conserve."

Resposta:
Sem relação com o PO.
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N.º participação:

209

Tipo Participante: Particular

Nome: Paulo Marcelino Oliveira Pires

Comentários/Questões:
Se a agricultura tradicional é uma das principais mais-valias da região porque se fazem tantas limitações legais à sua prática, nomeadamente
na construção de estruturas de apoio à agricultura.
As pessoas dentro do PNPG estão muito mais limitadas nas suas decisões e acções comparativamente com quem não enfrenta esta realidade
e sem nenhuma contrapartida.
"Ter uma propriedade no Parque Nacional, é como ter um fato e não o poder usar!"

Resposta:
O PO não impede a construção de estruturas de apoio à agricultura, apenas a sujeita à necessidade de parecer do ICNB e ao cumprimento de
regras de implantação, volumetria e dimensão. Nas áreas onde não é permitido esse tipo de obras não existe agricultura.
Do mesmo modo, o PO não pretende limitar a agricultura e, pelo contrário, prevê vários mecanismos de apoio e incentivo à sua prática (art.º
28.º, n.º 5, 6 e 7).
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N.º participação:

210

Tipo Participante: Particular

Nome: Luis Filipe Rodrigues Pires

Comentários/Questões:
Nasci e vivo no Campo do Gerês.
Não "penso" o PARQUE NACIONAL há meia dúzia de dias, não sinto o PARQUE NACIONAL porque a escola e/ou a moda me vão
"martelando" a cabeça ou por motivos de estudo parametrizado, não sou técnico do estado, não sou politico (ou sou...): penso pela minha
cabeça e sou responsável pelo que digo e faço, tento ser coerente
Por tudo isto a minha participação é esta:
- Haja responsabilidade; a cobertura do Estado ao "interesse científico" de meia dúzia de estranhos estudiosos, está a destruir o Parque
Nacional e muitas outras áreas protegidas do país.
- Pare-se este processo e faça-se um diagnóstico sério; a valorização deste espaço é demasiado simples.
- Este é um território onde vivem as únicas PESSOAS que o continuam a valorizar Instrumentos de ordenamento desta natureza prejudicam
aqueles que querem exercer uma actividade económica na sua terra, fomentando o crescimento de actividades clandestinas e fenómenos
associados
- Não confio nas pessoas que prepararam este "contaminado e indeqesto" documento por isso todas as minhas futuras contribuições serão
dirigidas à Secretaria de Estado correspondente.

Resposta:
Sem relação com o PO.
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N.º participação:

211

Tipo Participante: Particular

Nome: António Ribeiro de Campos

Comentários/Questões:
É preocupante constatar que na Análise do Factor Critico de Decisão relativo ao "Património Natural e Qualidade Ambiental", não existam
Indicadores nem Planos previstos, relativos à problemática da mortalidade dos Carvalhais e a degradação Florestal, bem como ao facto desta,
estar associada ao estado vegetativo em que se encontram os ecossistemas. Nos quais se processa uma regressão que conduz à
senescência vegetativa do extracto arbóreo. Trata-se de um fenómeno natural de reequilíbrio biofísico, que deriva da incapacidade do
ecossistema manter um extracto arbóreo estável e que por isso entra num ciclo de regressão para o extracto arbustivo.
Parte da mancha florestal (principalmente o Carvalhais mais antigos), onde se inclui a Mata da Albergaria, encontra-se neste limiar, como
certamente é constatável por todos, que conheciam a mata à 20 anos atrás.
Se este problema real for ignorado agora, numa altura em que se projectam estratégias para o médio e longo prazo, poderá perder-se a
oportunidade de se inverter esta tendência.

Resposta:
Para a analise e avaliação do impacte das propostas do plano sobre o Factor “Património Natural e Qualidade Ambiental “ foram utilizados
todos indicadores considerados relevantes, entre outros o indicador “Áreas de Floresta”, com os seguintes sub-indicadores de análise e
avaliação: “Áreas de Floresta com povoamento extreme a reconverter”, “Áreas de Floresta com povoamento misto a programar também para o
Recreio e Lazer e/ou já infraestruturado”;
“Áreas de Floresta - matas de protecção a conservar, com planos de gestão a elaborar e/ou em implementação”
“Áreas de Floresta”- novas áreas de expansão da floresta nativa;
Sendo que para o indicador “Áreas de Floresta”, foi feita uma caracterização e diagnóstico da situação actual, onde foram identificados os
principais factores de ameaça, que resultam fundamentalmente das alterações do modelo tradicional de aproveitamento e gestão do território –
o sistema agrosilvopastoril, e aliadas a um conjunto de pressões, decorrentes de uma sociedade caracterizada pela crescente urbanização,
consumidora exigente de recursos hídricos, energéticos , madeiras, recursos geológicos, solo e Paisagem, esta última sob a forma de uma
procura turística, nem sempre adequada à fragilidade e sensibilidade do meio.
Neste contexto foram identificados como principais factores de ameaça, para as “Áreas de floresta”, os incêndios, a invasão por espécies
exóticas (ex: a acácia mimosa), a manutenção de povoamentos extremes de resinosas e de espécies de crescimento rápido, a carga de
trânsito e pessoas, em particular, na Albergaria, os processos erosivos que conduzem à perda de solo e consequentemente à perda de coberto
vegetal e um ordenamento e gestão pouco proactivos das manchas florestais.
Fazendo uma leitura articulada entre os diferentes elementos do Plano e das propostas aí consubstanciadas (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), conclui-se que são os seguintes os “Efeitos esperados com a revisão do plano”
“O plano em revisão encara a área de floresta, com as seguintes componentes: uma componente de protecção e conservação – para a qual
define objectivos expressos de expansão, e uma componente de exploração, para a qual define objectivos de reconversão, (re) arborização,
sustentabilidade e certificação. A primeira componente - a floresta de protecção e conservação, traduz-se na sua maioria nos bosques ripícolas
e bosques não ripícolas e integram, conforme atrás referidos, o conjunto de critérios que levam à definição dos diferentes níveis de protecção,
designadamente os níveis de protecção da Área de Ambiente Natural e o nível Zona de Protecção Complementar tipo 1, em Área de Ambiente
Rural. Não são definidos os espaços de suporte para as áreas florestais de produção e/ou de uso múltiplo, sendo apenas regulamentada a
actividade enquanto tal, na proposta de regulamento. São propostas no regulamento, Áreas de Intervenção Específica (AIE), para a
Conservação da Natureza da Biogeodiversidade, que correspondem respectivamente às áreas de intervenção específica, AIE da Mata
Nacional do Gerês, AIE Mata do Mezio e AIE Invasoras lenhosas. O Programa de Execução integra: a elaboração e implementação dos planos
operacionais de gestão (POG´s) das AIE referidas, “Implementar as medidas da componente silvo-ambiental da ITI” e “Desenvolver os Planos
de Gestão Florestal e dos baldios e a certificação florestal”.O Programa de execução inclui ainda uma proposta com expressão cartográfica
para as “Áreas prioritárias para reconversão de povoamentos extremes de resinosas” e “Áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa”.
Em súmula a actual proposta de plano define objectivos claros para estas duas componentes e coloca ênfase na redução dos factores de
ameaça referidos, na expansão da floresta nativa, no apoio, acompanhamento e melhoria dos instrumentos de gestão, financeiros e
certificação, para a componente de exploração florestal, visando ganhos para a actividade e uma maior sustentabilidade ambiental.
Da análise resulta um impacte que consideramos muito positivo, em particular para a conservação da floresta de protecção, através da
redução dos factores de ameaça e visando o aumento da sustentabilidade ambiental da actividade de exploração florestal.
Feita a avaliação dos impactes esperados, das propostas do Plano, propusemos algumas Recomendações e Plano de Acção, que visavam
contribuir ainda para a optimização dos efeitos das propostas do Plano e que são:
1. O Programa de execução deveria definir as áreas prioritárias para a reconversão de povoamentos extremes de resinosas; (Fase de
elaboração do Plano - FOI FEITO);
2.Implementar os planos de reconversão, definindo o seu faseamento em articulação com os órgãos gestores, no caso dos baldios. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
3.Elaborar e implementar um plano de manutenção, de áreas de merenda, trilhos interpretados e a sinalização já existentes, associadas a
áreas florestais, nomeadamente as que integram as “Portas do PNPG”, em Lamas de Mouro, Mezio, S. João do Campo e Paradela. (Fase de
Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
4. Elaborar e Implementar as Áreas de Intervenção Específicas (AIE) previstas, nos elementos do Plano (Planta de Ordenamento,
Regulamento e Programa de Execução), para
- Mata Nacional do Gerês;
- Mata do Mezio;
- Manchas de espécies invasoras lenhosas;
5. Divulgar e implementar em articulação com os baldios e proprietários, Boas Práticas de Maneio das Áreas Pastoreadas. (Fase de Execução
ou implementação do Plano);
6. O Programa de Execução deveria definir as áreas prioritárias para a expansão da floresta nativa; (Fase de elaboração do Plano – FOI
FEITO);
7. Implementar acções de condução e maneio do coberto vegetal nas áreas definidas como prioritárias para a expansão da floresta nativa;
(Fase de Execução, ou implementação do Plano, após aprovação)
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Foi ainda desenvolvida a abordagem ao indicador “Áreas de suporte definidas e Regimes, para a Exploração Florestal”, no âmbito do Factor
População e Economia, embora aqui com a ênfase colocada na valorização económica da floresta.
Consideramos que a abordagem feita responde às questões colocadas e que as propostas contempladas no projecto de revisão, expressas na
Planta de Ordenamento, Regulamento e Programa de Execução, uma vez implementadas contribuirão para um ordenamento e gestão
adequadas, do património, do Parque Nacional da Peneda Gerês em geral, e da floresta em particular.
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Tipo Participante: Empresa

Nome: José Rodrigues Pires

Comentários/Questões:
Sem prejuízo de muitos outros reparos a esta proposta de regulamento, manifesto a minha discordância em relação a matérias que
directamente afectam a minha actividade empresarial:
- Na carta de adequação de conflitos, parece-me descabido considerar o Parque de Campismo de Cerdeira, anterior e mal cartografado no
PDM, dentro duma zona de conflito, se existe desde 1992. Aliás é o primeiro parque de campismo dentro de todo o parque nacional e único
durante muitos anos (entenda-se que os outros espaços, nomeadamente os do PNPG eram e provavelmente continuam a ser clandestinos).
- Na carta de valores florísticos e de vegetação da nova proposta passa a ser zona classificada de excepcional dentro daquilo que consideram
valor botânico do biótipo. Orgulha-me, que finalmente o PNPG dê valor à nossa acção de preservação e valorização da mancha de carvalhos
que temos, mas não aceito que isto signifique condicionalisrno
- Na carta de zonamento aparece como zona de protecção complementar de tipo I (ZPCI), quando devia ser considerada dentro dos "espaços
com médio valor de conservação, correspondendo a áreas de enquadramento e de uso mais intensivo do solo, onde se pretende compatibilizar
a intervenção humana e o desenvolvimento social e económico local com os valores naturais e paisagísticos e os objectivos de conservação
da natureza" (art.º 19.°, n.º 2).
- Relativamente aos "usos e actividades" no artigo 32°deve ser acrescentado um ponto para os equipamentos turísticos existentes, onde se
defina, volumes aceitáveis/negociáveis para ampliação e instalação de novos equipamentos.
- Relativamente às actividades desportivas e recreativas, espero a abertura da albufeira de Vilarinho das Furnas a embarcações sem motor
(remo e vela).
- Relativamente à visitação não aceito a(s) proposta(s) e quero que seja aplicado o constante do plano vigente, com a abertura do estradão dos
carris ao pedestrianisrno, bem como de todos os caminhos de pastoreio, pelo menos ás actividades das empresas locais (entenda-se com
sede nos concelhos da área do Parque Nacional).
- Relativamente às taxas, sou contra a aplicação de taxas, Simplesmente porque não reconheço legitimidade à sua aplicação neste caso
concreta.
Face ao exposto pretendo que:
Primeiro: O perímetro do meu empreendimento deixe de figurar como área de conflito e passe a ser cartografado com rigor e dentro duma área
de equipamento turísticos.
Segundo: O valor botânico do biótipo não seja determinante para que seja classificado de ZPCI.
Terceiro: Seja classificado de zona de protecção complementar de tipo II ou dentro da área de intervenção específica da porta de Campo do
Gerês, tendo o mesmo tratamento dos parques de campismo propriedade do estado, alguns deles em zona de valor de biótopo excepcional.
Quarto: Para as zonas de equipamentos turísticos e nos empreendimentos turísticos existentes prevaleça a demais legislação aplicável em
relação ao disposto no POPNPG
Quinto: As actividades desportivas e recreativas, sobretudo as de turismo de natureza, sejam encaradas como indispensáveis à
sustentabilidade do turismo e que o estado não as taxe como actividades "nocivas".
Sexto: O estado promova, desde já, mecanismos de compensação, aos agentes económicos locais, pelos efeitos que teria a aplicabilidade
desta proposta de ordenamento.

Resposta:
Na área do equipamento turístico mencionado (Parque de Campismo de Cerdeira), o regime de protecção inscrito (ZPC1) e o respectivo
condicionamento associado deve-se ao facto de aí ocorrerem habitats de elevado valor de conservação e como tal integrantes da Rede Natura
2000, nomeadamente bosques de carvalhal. Esse facto impede-nos de atender à sugestão apresentada no sentido de alterar o nível de
protecção de ZPC1 para ZPC2. No entanto, de forma a permitir a ampliação ou a instalação de novos equipamentos, e porque a salvaguarda
dos habitats pode ser garantida pelos pareceres ou autorizações do ICNB a que qualquer obra ficará sempre obrigada, alterou-se a subal. iii)
da al. c) do n.º 1 do art.º 18.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para empreendimentos turísticos, quando localizados em áreas inseridas
numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) no âmbito de um Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas
(POAAP) ou em áreas delimitadas como Espaço de Vocação Turística no âmbito de um Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT)
válido e ainda quando para equipamentos localizados no interior de parques de campismo existentes”.
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB. O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a lembrar isso e a referir as
regras aplicáveis às Albufeiras pela legislação existente, nomeadamente à Albufeira de Vilarinho das Furnas enquanto não dispuser de um
POAAP que disponha diferentemente.
Relativamente à visitação, o PO em Discussão Pública é mais permissivo do que o actual PO de 1995. Por exemplo, o estradão dos Carris,
pelo actual PO de 1995, está parcialmente interdito à visitação e ao pedestrianismo, sendo que pelo PO em Discussão Pública o mesmo fica
totalmente aberto à visitação e ao pedestrianismo. O mesmo acontece com todos os caminhos ou trilhos que percorram ZPT, que no PO de
1995 estão interditos à visitação e pelo PO em Discussão Pública ficam acessíveis à visitação.
O PO não prevê qualquer taxa.
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos condicionamentos que introduz.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Adélia Alves Dias

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indlcios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re” hurnanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos do Gerês,
prolbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Joaquim Dias

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indlcios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re” hurnanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos do Gerês,
prolbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Clementina Rodrigues Simões Ferreira

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indlcios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re” hurnanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos do Gerês,
prolbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 271 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
N.º participação:

216

Tipo Participante: Particular

Nome: Ana Paula Pascoal Rebelo

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indlcios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re” hurnanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos do Gerês,
prolbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.
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Tipo Participante: Associação

Nome: Associação dos Compartes de Campo do Gerês

Comentários/Questões:
A Associação acima identificada, na qualidade de representante dos consortes do terreno do Mourinho, situados na freguesia de Campo do
Gerês, vem expor o seguinte:
1 - Reclamar da incorrecta demarcação dos limites de parte do terreno do Mourinho inserido dentro do perímetro da Mata Nacional inscrita em
documentos do Plano de Ordenamento do PNPG em causa, dos quais se incluem fotocópias de partes deles (anexos 1 e 2).
Primeiro, essa demarcação não foi feita com a participação de todos os interessados, que seriam, para além dos representantes do Estado, os
consortes do referido terreno do Mourinho, representados pela Associação de Compartes de Campo do Gerês;
Segundo, não se respeitaram todos os pontos de referência, tais como os constantes na "nota cadastral" inscrita no decreto-lei de 9 de
Setembro de 1904 (anexo 3) associados aos segmentos de paredes que, ligados aos acidentes naturais, constituem limites do terreno do
Mourinho.
Assim, para se resolver bem o problema, estamos dispostos e interessados a colaborar com os técnicos do Parque Nacional na identificação
completa, no local, dos limites do terreno do Mourinho que estão dentro do perímetro da dita Mata Nacional.

Resposta:
A incorrecção reivindicada não tem consequências para o zonamento constante da Carta de Síntese do PO. O PO introduz regras de
ordenamento do território em função dos objectivos de protecção da natureza legalmente previstos para um POAP e que variam consoante os
níveis de protecção delimitados. Os níveis de protecção têm em conta os valores naturais existentes, independentemente do regime de
propriedade do terreno, e não alteram o regime de propriedade, que é constitucionalmente consagrado, nem esvaziam o direito de propriedade
dos seus elementos fundamentais.
A delimitação do perímetro do denominado terreno do Mourinho, inserido na Mata Nacional, obedeceu aos descritores da Nota Cadastral
constante do Decreto de 9 de Setembro de 1904. No entanto, para confirmar a sua correcção ou incorrecção, foi aprazada uma ida ao local
juntamente com os interessados, que até à data não foi possível efectuar devido às condições climatéricas. Como essa correcção só tem
relevância para a Área de Intervenção Específica da Mata Nacional do Gerês, e como esta está ainda sujeita a um Programa Operacional de
Gestão (POG), que definirá os locais concretos de intervenção, optou-se por manter a delimitação apresentada, sem prejuízo de posterior
correcção, sendo caso disso, nesse POG.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Tânia Catarina Magalhães Silva

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indlcios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re” hurnanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos do Gerês,
prolbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Sara Elisabete Moreira Correia

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indlcios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re” hurnanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos do Gerês,
prolbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria de Fátima Aguiã Fernandes Pires

Comentários/Questões:
A mata da Albergaria está a degenerar e é visível. E em todos os documentos que li não vi mencionada a razão para tal estar a suceder. Além
de escamotear esta realidade, o ICNB também não refere, embora tenha indlcios suficientes para determinar, a explicação botânica para o
fenómeno.
Neste momento a mancha florestal não apresenta um desenvolvimento sustentável devido à eliminação brusca da acção antrópica (Pastorícia,
Limpeza e corte de matos, maneio dos carvalhais, queimadas controladas e localizadas, etc.) que desde tempos imemoriais moldou e se
associou às dinâmicas do ecossistema, tornando-se parte dele.
A estratégia de gestão da Mata Nacional deverá "re” hurnanizar a paisagem, contemplando medidas que favoreçam a requalificação biofísica
dos seus habitats e ecossistemas. Pela reintrodução das técnicas de maneio ancestrais na gestão dos ecossistemas, pretende-se que se
reequilibre a biodinâmica local.
Ora o que o regulamento diz vai completamente contra esta realidade. Proíbe a Pastorícia indo contra direitos acestrais dos povos do Gerês,
prolbe a limpezas de matos silvados, valetas, caminhos (aumentam os elementos combustíveis e dificulta os acessos), e quanto aos carvalhos
mortos, parece que estão a nascer cada vez mais!
Com franqueza não se compreende o objectivo do PNPG.

Resposta:
O PO não proíbe o pastoreio nem a limpeza de matos na Mata de Albergaria. Nos termos do PO e da sua Planta de Síntese, sobre a Mata de
Albergaria recaem os dois níveis de protecção mais elevados – ZPT e ZPP1. Em ZPT é permitido o pastoreio tradicional extensivo pela
população local nos terrenos onde tem sido praticado (al. c) do n.º 1 do art.º 2.º do Regulamento do PO) e a roça de mato. Para tornar
inequívoca esta última permissão foi acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção:
“Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando
exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”. Em ZPP1 também é permitido o pastoreio tradicional extensivo,
conforme al. g) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO, e a roça de mato. Para tornar inequívoca esta última permissão foi acrescentada
uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”. A limpeza de silvados, caminhos ou valetas, o maneio de carvalhais e as queimadas controladas, estão também previstos nas al. b)
dos n.º 1 de ambos os artigos 12.º e 14.º, integrados no conceito de “acções de salvaguarda e vigilância da área e dos interesses de
conservação que levaram à sua classificação”.
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Tipo Participante: Associação

Nome: Associação dos Compartes de Campo do Gerês

Comentários/Questões:
A Associação acima identificada, na qualidade de representante dos compartes dos terrenos comunitários situados na freguesia de Campo do
Gerês, a propósito das possíveis restrições inscritas no Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês, para defesa dos
legítimos interesses dos seus associados vem registar aqui, resumidamente, a seguinte posição desses mesmos interessados que desde
sempre se tem mantido no mesmo sentido:
a) A continuação das práticas inerentes às actividades tradicionais, económicas ou outras, fora e dentro do Parque Nacional, por serem
ecológicas, nomeadamente o pastoreio, apicultura, a apanha de lenhas, matos e outros produtos silvestres, e, quando necessário, o corte de
árvores, mesmo dentro dos limites da dita Mata Nacional, conforme está determinado no regulamento dos Serviços Florestais (anexo 1);
b)A continuação da livre circulação nas vias do entroncamento do local da Guarda à Fronteira da Portela do Homem, e da Albergaria à Portela
de Leonte.

Resposta:
O PO garante a continuidade das práticas tradicionais de pastoreio, apicultura, apanha de lenha, roça de mato e recolha de frutos e cogumelos
silvestres em todo o território do PNPG. Para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou
da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os
usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “. Ainda para reforçar esse
entendimento foram alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura
ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da
apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º
1 do art.º 12.º, relativa à ZPC, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha
e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
O PO garante igualmente a livre circulação dos residentes em todo o território do PNPG. Para tornar mais explícita e clara a liberdade de
movimento e circulação foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPT, com a seguinte redacção: “Em situação de
trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, que ficou com a seguinte
redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes”.
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Tipo Participante: Associação

Nome: Associação dos Compartes de Campo do Gerês

Comentários/Questões:
Nos termos do Aviso n.º 18009/2009, do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, publicado no Diário da República nº 199,
SÉRIE II (páginas 41548 a 41549), no dia 14 de Outubro, a Associação, acima identificada, para defesa de legítimos interesses dos seus
associados, vem por este meio declarar a sua oposição ao uso dos terrenos sob sua gestão, conforme seguidamente expõe:
A entidade acima referida declara que não concedeu nenhuma autorização para utilização dos terrenos sob sua gestão, nomeadamente os
montes do Mourinho, Lagedo, Meidei, Pena Curva, Outeiro Ruivo, Portela de Junceda, Valdremei, Redondeio Laceiras, Pinhote e Moinhos, a
nenhuma empresa de animação turística ou qualquer outro tipo de sociedade ou agente económico sedeado fora do território desta freguesia,
para os efeitos do artº 11º, nº 3, alínea f), do O.L Nº 108/2009 de 15 de Maio.
Mais declara que se opõe a que em todos esses terrenos se desenvolvam actividades tituladas ou licenciadas pelo lCNB sem o seu
consentimento expresso e apela às entidades públicas responsáveis pela emissão de licenças de turismo de natureza ou de visitação façam o
necessário controlo administrativo durante o processo de licenciamento e a adequada fiscalização durante a execução dessas actividades.

Resposta:
A utilização de propriedades por outrem que não os seus proprietários é um assunto contratual da esfera privativa dos interessados, que não
cabe no âmbito do PO.
As licenças de visitação previstas no PO têm por função o controlo de cargas em áreas sensíveis e não substituem quaisquer permissões dos
respectivos proprietários ou compartes, quando se localizem em propriedades privadas ou comunitárias.
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Tipo Participante: Promotor Turístico

Nome: Gerês Viver Turismo

Comentários/Questões:
Sem prejuízo de haver outros temas deste PO passíveis de serem comentados, as nossas observações fixar-se-ão, fundamentalmente, na
temática da visitação e da instalação de unidades industriais ou empreendimentos turísticos.
Da leitura desta proposta de regulamento de PO ressalta a ideia de que se quer fazer passar a mensagem de que se alargou o espaço à
visitação, isto é, permite-se a visitação a áreas antes interditas, condicionada a autorização do ICNB.
Se por um lado, mesmo que condicionada a autorização e ou parecer do ICNB, e consequente pagamento de taxas, se abre espaço à
visitação a áreas antes interditas, o que nos parece bem, por outro lado, esta proposta de regulamento, vem limitar a visitação de zonas,
nomeadamente nas zonas de protecção parcial tipo I e II mas também em zonas de protecção complementar tipo I, até aqui de acesso livre,
obrigando a pedidos de autorização e consequente pagamento de taxas, sem que nos pareça haver motivos que justifiquem tais
condicionantes a não ser a arrecadação de receitas
Ainda que, no limite, fossem aceitáveis e ou justificáveis estas autorizações e pareceres outro problema se coloca, Estarão as chamadas
estruturas-âncora de gestão e dinamização da visitação do território suficientemente preparadas e organizadas para fazer o atendimento dos
pedidos de visitação dos milhares de turistas que visitam o território?
De acordo com relatório síntese de caracterização passaram, no ano 2006, 76000 turistas pelos postos de turismo da região e só no concelho
de Terras de Bouro houve, nesse mesmo ano, 60000 dormidas, no entanto o Parque Nacional organizou, apenas 45 visitas guiadas e 33
actividades de educação ambiental em que participaram 2293 e 1099 pessoas respectivamente o que não chega a representar 5% dos turistas
que visitaram os postos de turismo. Da análise destes números podemos concluir que, a pergunta colocada antes, terá resposta negativa.
Para além desta incapacidade para a organização da visitação acresce, pelo menos nas estruturas existentes em Terras de Bouro, a constante
inexistência de material informativo para distribuir aos turistas bem como o facto de essas estruturas encerrarem á segunda-feira, a Porta do
Campo do Gerês, e ao firn de semana o Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro, o que em estruturas que se pretendem de atendimento e
organização de visitação não se compreende. É o mesmo que dizer, podem visitar o Parque mas só cm alguns dias e a determinadas horas,
pois nos outros estamos encerrados.
Nesta questão da visitação é de extrema importância tornar claro quais as cargas que as diferentes zonas suportam. É necessário saber se
existe capacidade para organizar a visitação de forma a que todos os turistas alojados, por exemplo no concelho de Terras de Bouro, que tem
uma capacidade que ultrapassa as duas mil camas, possam ter a possibilidade de fruir o Parque na sua plenitude.
O que tememos é que, com estas condicionantes e com a gestão da visitação entregue a entidades que tem dias de descanso, se burocratize,
ainda mais, o acesso ao conhecimento e fruição do Parque Nacional, que a visitação venha ser um luxo que, apenas uma ínfima parte dos
que, actualmente, escolhem o território do Parque como destino de férias e fim de semana, terá possibilidade de aceder.
Para ajudar a uma diminuição da procura das áreas consideradas sensíveis para visitação seria importante criar, nas zonas complementares
tipo I e II, consideradas zonas tampão, ou de amortecimento dos impactos provocados pela actividade humana, condições de atractividade que
fossem verdadeiros filtros para a visitação do PN.
É nossa opinião que apenas a visitação realizada em zona de protecção total, mesmo a título individual, e a visitação organizada (grupos) nas
áreas de protecção parcial tipo I e II careçam de autorização. Toda a visitação realizada individualmente ou em família por caminhos e trilhos
marcados, fora de zona de protecção total devem ser livres, criando-se medidas que promovam o conhecimento e a informação, as quais
contribuirão por orientar os fluxos pelos locais desejados.
Relativamente às limitações impostas para as actividades produtivas locais e para as áreas de implantação dos edifícios destinados a
empreendimentos turísticos, entendemos que devem ser eliminadas, ficando a aprovação dos projectos antes sujeita a critérios objectivos
relacionados com boas práticas ambientais, tais como a eficiência energética, o recurso a energias renováveis, o tratamento de resíduos e
efluentes, os materiais utilizados na construção, a tipologia e qualidade do empreendimento, entre outros.

Resposta:
O PO não estabelece quaisquer taxas para autorizações, nomeadamente de visitação. Quanto aos restantes argumentos relativos ao regime
de visitação constante do PO em Discussão Pública, consideramos que os mesmos são pertinentes e obrigam a repensar na sua
exequibilidade. Nesse sentido, julgamos que são de acolher as sugestões avançadas no sentido de rever esse regime, permitindo a visitação
individual ou familiar na ZPP1 e na ZPP2 por trilhos e caminhos existentes, sem necessidade de autorização, que se manteria apenas para a
visitação organizada ou de grupos. Assim, foi alterada a al f) do n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para fins de visitação
em trilhos, estradas, caminhos existentes ou outros locais autorizados”; e o n.º 2 do art.º 14.º para a seguinte redacção: “Nas zonas de
protecção parcial de tipo I a presença humana está sujeita a autorização do ICNB, I.P., nos casos referidos nas alíneas a) a e) do número
anterior e, no caso da alínea h), quando referente à instalação de novos apiários, bem como, para não residentes, nos casos referidos nas
alíneas f), quando organizada ou realizada por grupos superiores a dez pessoas, e g)”; foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 16.º,
com a seguinte redacção: “O trânsito motorizado de não residentes nas estradas florestais abertas ao tráfego automóvel e a visitação,
individual ou em grupo até um máximo de dez pessoas, em trilhos, estradas, caminhos existentes ou outros locais autorizados”; e foi alterada a
al. l) do n.º 2 do art.º 16.º, para a seguinte redacção: “A visitação, organizada ou em grupos com mais de dez pessoas, em trilhos, estradas,
caminhos existentes ou outros locais autorizados”. Para tornar mais explícita a integração do disposto nas al. a), b) e c) do n.º 3 do art.º 33.º
com o disposto nos preceitos anteriores, alterou-se a definição constante da al. aa) do art.º 4.º para a seguinte redacção: “Visitação – acto
recreativo que tem por objectivo, através do contacto com a natureza, a fruição e o conhecimento dos valores do património natural e cultural
do PNPG e da sua região, englobando o desporto de natureza” e o corpo do n.º 3 do art.º 33.º, que ficou com a seguinte redacção: “Na área de
ambiente natural só é permitido, sujeito ao regime de autorização previsto para cada zona, o exercício de actividades recreativas de baixo
impacte ambiental em função de cada um dos seguintes regimes de protecção”
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
Não se concorda com a sugestão de deixar sem regulamentação a implementação de edifícios ou equipamentos turísticos, uma vez que os
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impactos que a sua localização pode acarretar podem ser significativos. No entanto, de forma a agilizar a localização dos mesmos em ZPC1,
alterou-se a subal. iii) da al. c) do n.º 1 do art.º 18.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para empreendimentos turísticos, quando localizados
em áreas inseridas numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) no âmbito de um Plano de Ordenamento de Albufeira de
Águas Públicas (POAAP) ou em áreas delimitadas como Espaço de Vocação Turística no âmbito de um Plano Municipal de Ordenamento do
Território (PMOT) válido e ainda quando para equipamentos localizados no interior de parques de campismo existentes”.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Conselho Directivo dos Baldios de Travassos do Rio

Comentários/Questões:
O Conselho Directivo dos Baldios de Travassos do Rio em representação dos seus Compartes e dos proprietários de terrenos situados no Vale
do Rio Mau, vem por este meio apresentarem os seus comentários à proposta de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês em
discussão:
Com a nova tipologia criada dentro da Área de Ambiente Natural - Zonas de Protecção Parcial de Tipo II, são criadas limitações em área onde
no anterior POPNPG não existiam. Esta nova tipologia abrange o vale do Rio Mau constituído maioritariamente, por propriedade particular
onde as populações praticam as suas actividades: agrícola, pastoril, roço de matos e o corte de lenhas para assumo próprio (confecção de
alimentos, aquecimento das suas habitações etc.), assim com as respectivas limpezas e manutenções dos caminhos de acesso às suas
propriedades.
Neste regulamento o corte de lenhas não está salvaguardado e brigando o mesmo a pedir um parecer ao PNPG/ICNB e pagar uma taxa de
200 €, de acordo com a portaria n.º1245/2009 de 13 de Outubro de 2009. Não concordamos com a portaria que obriga ao pagamento de
qualquer parecer solicitado ao PNPG/ICNB. Todos os naturais e residentes do PNPG tem que ficar isentos de pagamento de qualquer tipo de
parecer.
Neste novo zonamento, as questões de direitos - usos e costumes locais tem que ficar salvaguardados, as pessoas tem que poder continuar a
fazer a sua gestão própria no terreno que é deles, como sempre o fizeram. E o mesmo tem que ficar salvaguardado com o território
comunitário, pois por todos os lugares há gente que não tem Touças de lenha, sendo autorizadas anualmente pelo Conselho Directivo de
Baldios a fazerem em determinados lugares as lenhas para seu consumo próprio.

Resposta:
O vale do Rio Mau está classificado no novo PO como Área de Ambiente Natural, devido ao elevado valor natural do carvalhal que alberga.
Apesar da mudança de estatuto – no PO actual, em vigor desde 1995, o vale do Rio Mau está incluído em Área de Ambiente Rural –, a
atribuição do nível de protecção ZPP II teve em conta o facto de ser constituído por propriedades privadas. Em ZPP II a prática do pastoreio
pode continuar a ser praticado como sempre tem acontecido, sem qualquer restrição, bem como a agricultura, a roça de mato e o corte de
lenha. Para deixar mais explícitos estes últimos direitos e dado a redacção do Regulamento apresentado em Consulta Pública levantar
legítimas dúvidas sobre a sua garantia, a al b) do n.º 1 do art.º 16.º do mesmo passa a ter a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da
pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres “.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia do Monte

Comentários/Questões:
(Transcrição de texto manuscrito)
"A Junta de Freguesia do Monte, manifesta a sua preocupação em relação ao plano de ordenamento do P.N.P.G., uma revisão sobre o abate
dos animais causado pelos LOBOS, que muitas da vêzes há animais que nunca são encontrados, e quando são já não são válidos porque não
prova em como foi o lobo abatêlo, também estamos preocupados com a desertificação da população, como sabem o nosso povo vive do
Pastoreio e da Agricultura e acho que este povo devia ser compenssado com todo o sacrifício que passa para manter estas tradições e
mostrar ao mundo a velêza e natureza da nossa terra. Com os melhores comprimentos obrigado."

Resposta:
Não tem relação com o PO.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Conselho Directivo dos Baldios de Covelães

Comentários/Questões:
O Conselho Directivo dos Baldios de Covelães em representação dos seus Compartes e dos proprietários de terrenos situados no Vale do Rio
Mau, vem por este meio apresentarem os seus comentários à proposta de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês em discussão:
Com a nova tipologia criada dentro da Área de Ambiente Natural - Zonas de Protecção Parcial de Tipo II, são criadas limitações em área onde
no anterior POPNPG não existiam. Esta nova tipologia abrange o vale do Rio Mau constituído maioritariamente, por propriedade particular
onde as populações praticam as suas actividades: agrícola, pastoril, roço de matos e o corte de lenhas para assumo próprio (confecção de
alimentos, aquecimento das suas habitações etc.), assim com as respectivas limpezas e manutenções dos caminhos de acesso às suas
propriedades.
Neste regulamento o corte de lenhas não está salvaguardado e brigando o mesmo a pedir um parecer ao PNPG/ICNB e pagar uma taxa de
200 €, de acordo com a portaria n.º1245/2009 de 13 de Outubro de 2009. Não concordamos com a portaria que obriga ao pagamento de
qualquer parecer solicitado ao PNPG/ICNB. Todos os naturais e residentes do PNPG tem que ficar isentos de pagamento de qualquer tipo de
parecer.
Neste novo zonamento, as questões de direitos - usos e costumes locais tem que ficar salvaguardados, as pessoas tem que poder continuar a
fazer a sua gestão própria no terreno que é deles, como sempre o fizeram. E o mesmo tem que ficar salvaguardado com o território
comunitário, pois por todos os lugares há gente que não tem Touças de lenha, sendo autorizadas anualmente pelo Conselho Directivo de
Baldios a fazerem em determinados lugares as lenhas para seu consumo próprio.

Resposta:
O vale do Rio Mau está classificado no novo PO como Área de Ambiente Natural, devido ao elevado valor natural do carvalhal que alberga.
Apesar da mudança de estatuto – no PO actual, em vigor desde 1995, o vale do Rio Mau está incluído em Área de Ambiente Rural –, a
atribuição do nível de protecção ZPP II teve em conta o facto de ser constituído por propriedades privadas. Em ZPP II a prática do pastoreio
pode continuar a ser praticado como sempre tem acontecido, sem qualquer restrição, bem como a agricultura, a roça de mato e o corte de
lenha. Para deixar mais explícitos estes últimos direitos e dado a redacção do Regulamento apresentado em Consulta Pública levantar
legítimas dúvidas sobre a sua garantia, a al b) do n.º 1 do art.º 16.º do mesmo passa a ter a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da
pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres “.
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Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia da Ventosa

Comentários/Questões:
A Junta de Freguesia defende que às populações do concelho de Vieira do Minho sejam salvaguardados os direitos ancestrais de utilização
dos espaços do PNPG.
Considera-se que as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública estão em desconformidade com as regalias
concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as propriedades e baldios da população, bem como lesam direitos de propriedade e
de circulação, entre outros. Aos utilizadores dos concelhos limítrofes da Serra do Gerês devem continuar a ser garantidas as seguintes
regalias, de acordo com os usos e costumes;
- O apascentamento de gados na serra;
• O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras;
• A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo;
- A apanha de lenhas secas e rasteiras, e, na falta delas, o fornecimento de árvores que pelos empregados florestais forem marcadas para
esse fim, e bem assim a concessão gratuita de madeiras aos indivíduos de comprovada pobreza;
- A permanência dos currais como logradouros dos gados
- Usufruto dos olivais;
- Autorização para utilização e manutenção das cabanas associadas ás áreas de
pastagem tradicionais, desde que solicitadas;
- Isenção de todo o tipo de taxas referentes à utilização/fruição de usos tradicionais;
- Reconhecer os habitantes da Ribeira das freguesias de Louredo, Ventosa e Cova e aos
Lugares do Vale, Vila e Frades da freguesia de Ruivães como "residentes", de acordo com a terminologia adoptada no Plano de Ordenamento
do PNPG.
- A documentação referente a esta problemática deverá ser entregue às Juntas de Freguesia da Ventosa, Cova, Louredo e Ruivães e ainda ao
Município de Vieira do Minho.
Todas estas concessões serão reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas;

Resposta:
É reconhecido e garantido aos habitantes do município limítrofe de Vieira do Minho a continuação da prática do seu direito ao pastoreio, nas
mesmas condições em que a prática desse direito é garantido às populações residentes – na ZPT, único local onde esse direito está
restringido em termos de titularidade, o mesmo é garantido às populações locais (conceito mais amplo do que o de residente, exactamente
para incluir as populações que, não sendo residentes no território do PNPG, têm relações de proximidade com o mesmo), conforme o
articulado do Regulamento (art.º 12.º, n.º 1, al. f) e art.º 28.º, n.º 3).
De acordo com a definição de “residente” constante da al x) do art.º 4.º, os habitantes das freguesias referidas são considerados residentes no
PNPG caso sejam compartes de terrenos baldios situados no território do PNPG. Mas para reforçar este entendimento, a definição de
residente constante da al. x) do art.º 4.º passou a ter a seguinte redacção: “indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês“. Caso não estejam nessa situação nem
tenham aí naturalidade, habitação, outro tipo de propriedade ou residência profissional, não há motivo algum para os considerar residentes.
Enquanto residentes, os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha e fabrico de carvão, à apanha de produtos silvestres, à roça de
mato, ao pastoreio, ao uso dos currais existentes, ao usufruto dos olivais e à circulação, estão assegurados pelo PO. No entanto, para tornar
mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte redacção: “Em situação
de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para o
trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes“. Ainda para reforçar esse entendimento, relativamente aos restantes direitos, foram
também alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando
efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos
silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura,
da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º
12.º, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
O PO não estabelece qualquer tipo de taxas, pelo que também não pode estabelecer isenções às mesmas.
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Tipo Participante: Outro

Nome: José Rio Fernandes / Pedro Chamusca

Comentários/Questões:
Assunto: localização da sede do Parque Nacional da Peneda-Gerês
Um plano, qualquer plano é sempre, também, o resultado de uma estratégia e de objectivos de desenvolvimento
Estando a actual sede do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) localizada fora do território do único parque nacional português, parecenos essencial rever a sua localização, instalando-a num dos cinco concelhos abrangidos pelo PNPG.
Defendendo a atenuação das assimetrias existentes dento do PNPG e a necessidade de apostar numa política de proximidade, parece-nos
essencial que o plano faça referência ao reforço da importância do município central - Ponte da Barca - manifestando por essa via uma maior
aproximação da gestão do parque às populações e procurando assim também contribuir para a atenuação da atracção polarizadora da Vila do
Gerês que tem tido efeitos perversos também sobre áreas de grande valor natural.
Acreditamos que esta alteração seria vantajosa em vários domínios, proporcionando melhorias nos processos de gestão e nas estratégias
orientadas para a melhoria das condições de vida das populações residentes e para a valorização e conservação do património natural e
construído. Com a localização da sede no espaço central do PNPG obter-se-iam igualmente ganhos ao nível da promoção e divulgação
(interna e externa) das diferentes áreas que compõem o parque e uma maior coesão entre os municípios.
Por estas razões e pela existência de instalações modernas na Porta do Lindoso, acreditamos estarem reunidas as condições para a relocalização da sede do PNPG, aproximando-a do território e das populações, facilitando a articulação entre as cinco portas do PNPG e a
ligação ao Xurês , o que o plano devia desde já e de alguma forma reconhecer nos seus documentos finais (planta e regulamento) ..

Resposta:
Sem relação com o PO.
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Tipo Participante: Particular

Nome: António Carreira do Souto

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
De harmonia com a reunião efectuada em 12/ I 1/2009 para esclarecimento da proposta POPNPG depois de comentados os pontos principais
de gestão, no respeitante ao território pertencente à freguesia de Germil, contrários a exploração tradicional que as populações vêm a praticar,
nos termos dos usos e costumes sistema económico de subsistência, sempre em cooperação de entreajuda, viveram ao longo do tempo, com
regras especiais, tinham os períodos próprios para a conservação, dos caminhos, trilhos e regos de passagem de aguas para regadio,
conforme a localização das propriedades, conservação das nascentes etc. Usufruíam da colheita de lenha, pedra, saibro e outros elementos
para as obras nova e de conservação. Utilização das pastagens nunca passou pela cabeça a qualquer residente, que havia ter limitações
dentro da sua comunidade, possuir animais sem que para isso tivesse de pedir licença, cada qual respeitava as propriedades dos seus
vizinhos, cultivava os seus terrenos, fazia as sementeiras que melhor aprouver. Respeitava as pastagens e caminhos tradicionais, assim é
viver em comunidade e democracia.
Pois bem ao ler a proposta do POPNPG, ficamos cientes que é mais fácil compreender a Constituição da Republica, e cumprila, do que esta
proposta de PO.
Transitar de uma situação de proprietários para oprimidos é difícil, razão pela qual o PNPG, cada vez tem mais inimigos. Porque?"? Porque em
princípio davam todas as facilidades, depois foram-se impondo com afirmações menos verdadeiras utilizadas para justificar o acordo das
populações.
Hoje apresentam-nos uma proposta de Plano de Ordenamento, onde se verifica, TÍTULOS, CAPITULOS, SECÇÕES, SUBSECÇÕES,
ARTIGOS, NUMUREOS, ALINEAS, LETRAS, já não chega o abecedário temos de ir buscar letras a Espanha.
Temos proibições, interdições, condicionamentos, protecções, enfim sei-la que mais. É assim que a vida se processa, todo isto para baralhar e
ninguém entender nada, onde estão os privilégios, para o povo, quer residentes quer não residentes, dentro de todo isto, vem as licenças,
pareceres, os indeferimentos, taxas, coima, processos e até prisões. Assim se cria um país dentro de outro, qual o artigo ou a alínea que
aponta benefícios ou direito para os residentes, com toda esta confusão ficam os problemas todos resolvidos???
TITULO I
1- Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 2º e b) do numero 3 do artigo 19º menciona para a fixação das populações, com a melhoria da
qualidade de vida, consideramos o contrario, dificulta-lhe tudo, provocando a desertificação.
2- Alínea h) do n" 4 produção do MEL, quem conhece o que é a produção do mel, até aí lhe vão complicar a vida, para produzir o mel, tem
custos, muito cuidado na limpeza e trabalho. Quanto á limpeza limitam a forma de execução da mesma e depois os detritos, não os podem
queimar, onde os metem deixamos á espera que venha um incêndio, para lhe queimar o colmial. As interdições da alinea e) do artigo 7º, exige
a licença; apresenta o requerimento, depois vem o parecer do Engenheiro, o despacho do Director e se não está, passam os 45 dias, fica
suspenso, nos termos do artigo 41 º, qualquer trabalho do produtor fica comprometido. O produtor faz a obra sem licença, aí vem o fiscal e
levanta o alto e aplica a coima. Este desesperado, acaba com a produção do mel. É isso que pretendem ???
3- Nº 3º do artigo 5º lá se sobrepõe o regulamento à legislação do País, não é admissível.
4 - Artigo 7º Actividades interditas, alínea b) já previram o local para o vazadouro do entulho produzido pelos residentes, ou só proíbe, o que
vão os residentes fazer ao entulho ???
5- Alínea d) do artigo7º produção de energia eólica, uma das fontes económicas que a Freguesia de Germil, pode usufruir, para melhoramento
das condições de vida da sua área, interditam-lhe este bem (o que pensam fazer com esta fonte económica ), qual a contrapartida oferecida.
6- Não existe motivo algum válido para este procedimento. Lsto é um crime económico, retrocesso para a economia Nacional. É contrario ás
directrizes Governamentais, sempre apontadas, face à crise energética. Opomo-nos totalmente a tal decisão.
7- Alínea s) do artigo 7°não se concebe que se interditem as estradas, obriga as pessoas a desistir de visitar a área do PNPG, mais um golpe
na economia. Não é por isso que a protecção da natureza é melhor.
8- Artigo 8º alínea f) É incompreensível tanto condicionamento à Agricultura e Floresta, quando devia ser incentivada
9- Alínea i) do artigo 8) As aguas dentro das propriedades deve ter um tratamento especial e levar em conta o abastecimento das populações e
os regadios.
Conclusão, limitações, interdições e condicionamentos, sem razão de existir, pois consideramos uma opressão á população em geral e em
especial aos residentes, que deixam de ser livres dentro do que é seu. Sujeitos a ser expropriados, quando o PNPG, bem o entender. Nunca a
área que compreende o PNPG esteve tão deteorada como agora, com todas estas imposições, o povo sente um inimigo á porta a todo
momento, vem a guarda implica, vem o Engenheiro, vem o Arquitecto, vem o Doutor e escreve. Por fim vem o porco bravo, a raposa e o lobo,
únicos que tem a protecção. E os residentes trabalham para sustentar o sistema. Para o povo benefícios não há. Desaconselhamos totalmente
este PO opressor.
A bem da Freguesia, a bem das populações.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do n.º 3 do art.º 2.º e al. b) do n.º 3 do art.º 19.º. O disposto nessas alíneas visa, antes de mais,
compatibilizar a protecção dos recursos e valores naturais (objectivo primeiro de um POAP) com as actividades humanas, isto tendo em conta
um desejável desenvolvimento socio-económico e consequentemente a fixação das populações e o aumento da sua qualidade de vida. Para o
desenvolvimento socio-económico o PO, no n.º 4 do art.º 2.º, enumera as acções em que tal se traduz e que visa incentivar, sempre tendo em
conta a necessidade de as compatibilizar com a protecção dos recursos e valores naturais. Não se pode ver nas interdições e
condicionamentos do Regulamento do PO um mero desincentivo ao desenvolvimento, pelo contrário, esse quadro estabelece uma orientação
para o desenvolvimento que seja compatível com a preservação dos valores naturais presentes.
Não se concorda com o comentário à al. h) do n.º 4 do art.º 2.º conjugada com a al. e) do art.º 7.º e com o art.º 41.º. O disposto no art.º 2.º é
uma previsão de medidas de incentivo à produção de mel; o disposto no art.º 7.º interdita a abertura de pedreiras no território do PNPG, sem
prejuízo da recolha de pedras soltas para autoconsumo, o que em nada impede a produção de mel; o disposto no art.º 41.º regula o
procedimento administrativo das autorizações, prevendo um deferimento tácito caso não sejam indeferidas no prazo legalmente previsto. Não
se percebe como se pode tirar a ilação de que estas disposições comprometem o trabalho do produtor de mel.
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Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 5.º. Um POAP é um instrumento de ordenamento territorial de ordem especial que se
aplica num determinado território, sem prejuízo de outra legislação aplicável em função da matéria ou do território. Isto é o que está expresso
no n.º 3 do art.º 5.º. Relativamente à predominância dos PEOT sobre outros POT ou outra legislação, isso deriva do disposto na Lei de Bases
do Ordenamento do Território e respectiva legislação complementar.
Não se concorda com o comentário à al. b) do art.º 7.º. A interdição do depósito de entulhos, sucatas e outros resíduos não urbanos fora dos
locais para tal destinados já consta do actual PO de 1995, consta de legislação específica relativa a parques de sucata e depósitos de entulho
e a sua recolha é matéria da competência do Município. Ademais, não se compreende como se pode objectivar um aumento da qualidade de
vida das populações e simultaneamente permitir que se criem condições para que viva no meio do lixo, de entulhos e de sucatas. Por outro
lado, o abandono indiscriminado destes materiais na natureza colide com a obrigação de preservação dos ecossistemas e habitats que norteia
o PO.
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos eólicos (isto é, parques eólicos) para a produção de energia
eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de conservação que presidem à
existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. Como é óbvio não se aplica à rede viária pública, mas a estradas
e caminhos particulares, nomeadamente do domínio privado do Estado, sem prejuízo dos direitos de servidão constituídos.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 8.º. Este preceito condiciona a abertura de novas vias de comunicação ou acesso a um
parecer do ICNB, e compreende-se que assim seja dado o impacto que essa infraestruturação pode ter em habitats e outros valores naturais,
devendo portanto ser objecto de uma análise técnica no sentido de os minimizar ou evitar. Isso não impede a normal actividade agrícola ou
florestal.
Não se concorda com o comentário à al. i) do art.º 8.º. Este preceito sujeita a parecer do ICNB as alterações à rede de drenagem natural, ao
caudal ou à qualidade das águas superficiais e subterrâneas e a sua razão de ser prende-se com o papel essencial que as águas representam
para a conservação e equilíbrio dos ecossistemas. Qualquer acto susceptível de pôr em causa esse equilíbrio deve pois ser analisado, no
sentido de ponderar a melhor solução para os objectivos pretendidos.
As restantes considerações não têm relação directa com o PO.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Ermelinda Lobo do Souto

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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231

Tipo Participante: Particular

Nome: Albino Alves do Souto

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria de Fátima Roderigues Pereira

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Carla Maria Danaia Dias

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 294 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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234

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria de Jesus da Silva Dias

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Arminda Souto Danaia

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Adelaide Lobo do Souto

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel do Rial Danaia

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Pereira Gonçalves

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Miguel da Rocha Lopes

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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N.º participação:

240

Tipo Participante: Particular

Nome: António Joaquim da Silva Dias

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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N.º participação:

241

Tipo Participante: Particular

Nome: Maria da Assunção Rodrigues Pereira

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria da Conceição Souto Gonçalves

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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243

Tipo Participante: Particular

Nome: Avelino Samuel Danaia Dias

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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N.º participação:

244

Tipo Participante: Junta de Freguesia/Assembleia de Freguesia

Nome: Junta de Freguesia de Germil

Comentários/Questões:
Junta de Freguesia de Germil Concelho de Ponte da Barca estando atenta aos problemas que afligem os seus eleitores estando disponível
para defender a população que a elegeu não podia ficar indiferente à discussão pública do POPNPG, fazendo uma análise profunda ao
documento verificou que este documento contem vários atropelos as populações residentes na área do PNPG aos quais não pode ficar
indiferente e os quais abaixo descrevemos para que possam ser corrigidos para bem das populações que ai residem, e que cuidam desta
paisagem bonita, o que se olharmos na realidade vemos é que se não forem as populações que ai residem a cuidar dos caminhos, do combate
a incêndios, do encaminhamento das aguas das chuvas, do tratamento das arvores etc, o PNPG não teria razão de existir, e que deixará de a
ter quando os residentes assim o entenderem, daí este regulamento necessitar de ser alterado e ser feito para as pessoas e para a área
protegida, o que se verifica é que a proposta de regulamento apresentada foi feita a pensar na área protegida e não nas populações que ai
reside, o que no entender desta Junta de Freguesia foi um erro de principio. Primeiro deviam ser ouvidos os Conselhos Directivos e as Juntas
de Freguesia, estas receberam os questionários um dia antes da data da sua entrega o que dificultou ou impediu a resposta aos mesmos.
Pensamos que o ambiente se cuida com a criação de condições como seja o saneamento básico que ainda esperamos ter, e pergunta-se para
onde vão os esgotos das habitações e etc.
Denunciamos alguns dos vários artigos com os quais não concordamos com o seu teor os quais mais contribuem para prejudicar a população
residente e em nada contribuem para o desenvolvimento desta área pois como é sabido ternos muitas carências e com este PO vão ser ainda
maiores.
Anigo7º.
Alínea d) interdita a instalação de infra-estruturas para a produção de energia hídrica e eólica, não se percebe porque pois são energias
limpas, e não se prevê nenhuma medida de compensação para esta interdição o que não aceitamos
Alínea e) é interditada a extracção de pedra solta e saibro para a construção de habitação e muros de suporte extracção essa que até aos dias
de hoje são usos e costumes desta terra.
Alínea f) exercício da caça que até agora se praticou já com algumas restrições, mas ainda aceitáveis, vai agora ficar ainda mais restrito nos
nossos montes baldios
Alínea o) os acessos aos campos dos nossos compartes que estes ainda mantêm limpos e dos quais tratam todos os anos sem que o PNPG
colabore, agora não vão poder deslocar-se por esses acessos em veículos motorizados como ate agora faziam em motociclo ou tractor
Alínea s) não poder circular nas estradas que na maior parte dos casos construíram e ver taxadas algumas dessas, pergunta-se não será
inconstitucional ou então passarão a chamar-se auto-estradas
Artigo 26°.
Ponto 1) não se percebe que as povoações que se encontram a uma cota acima dos 900 metros sejam tratadas de uma forma diferente das
restantes.
Artigo 28".
Ponto 3) não podem os nossos pastores aceitar que se a pastagem deixar de se praticar efectivamente deixe de ser possível a pastorícia
nessas áreas pode nos dias de hoje deixar de se justi ficar mas nos dias de amanha ser necessária essa actividade de sobrevivência. Dai a
palavra efectivamente não poder ser aceite pelos pastores neste regulamento.
Artigo 29°.
Ponto 3) a actividade cinegética conhecida por caça existe na nossa serra desde sempre e não se percebe corno vão agora classificar
algumas zonas nas quais não vai ser permitido caçar, que no entender do Conselho Directivo estão mal classificadas, classificação essa que
em alguns casos não diz respeito aquelas zonas por não se verificar no terreno nada que justifique tais classificações.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português, incluindo o
território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para autoconsumo,
desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores nas suas actividades agrícolas.
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
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pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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N.º participação:

245

Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel da Silva Pereira

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
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aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: João Rodrigues Pereira

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea r) também aqui entendo que a paragem de veículos ao longo da estrada florestal não deve ser interdita pois penso que também aqui
querem evitar presença humana pois já por ali passei e parei há algum tempo atrás e como eu outras pessoas e a paisagem ainda ali se
encontra não foi danificada lembro que a preservação ate aos dias de hoje tem sido feita pelos residentes, isto quer dizer que a paisagem que
justifica a área protegida deixara de existir sem o contributo dos residentes.
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. r) do art.º 7.º. O aí disposto reproduz as condições constantes no Edital de acesso à Mata de
Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de
estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do
art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do
Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de
residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
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protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel Barros Dantas

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Conselho Directivo dos Baldios dos lugares de Cima e Baixo da freguesia de Germil

Comentários/Questões:
Depois de fazer uma analise detalhada e minuciosa à proposta de regulamento que foi apresentada e depois de reunir os compartes do baldio
dos lugares de Cima e Baixo desta freguesia e com eles ter analisado a proposta apresentada todos os compartes foram unânimes em
perceber, e dizendo esta proposta não nos serve não defende os nossos interesses e os nossos direitos não teve em conta os pastores, os
agricultores, os caçadores e os demais residentes, interditando quase todo o que ainda nos mantém nestas terras, impedindo o
desenvolvimento destes meios pobres que ainda resistem aqui nas serras. Para que se perceba o que mais os prejudica vão a seguir
especificados alguns artigos e alíneas que fazem parte do regulamento e com os quais o Conselho Directivo na voz dos seus compartes não
concorda propondo a sua alteração.
Artigo7°.
Alínea d) é interdita a instalação de infra-estruturas para a produção de energia hídrica e eólica, não se percebe porquê pois são energias
limpas, e não se prevê nenhuma medida de compensação para esta interdição o que não aceitamos
AJínea e) é interditada a extracção de pedra solta e saibro para a construção de habitação e muros de suporte extracção essa que até aos dias
de hoje são usos e costumes desta terra.
Alínea f) exercício da caça que ate agora se praticou já com algumas restrições, mas ainda aceitáveis, vai agora ficar ainda mais restrito nos
nossos montes baldios
Alinea o) os acessos aos campos dos nossos compartes que estes ainda mantêm limpos e dos quais tratam todos os anos sem que o PNPG
colabore, agora não vão poder deslocar-se por esses acessos em veículos motorizados como ate agora faziam em motociclo ou tractor
Alínea s) não poder circular nas estradas que na maior parte dos casos construíram e ver taxadas algumas dessas, pergunta-se não sará
inconstitucional ou então passarão a chamar-se auto-estradas
Artigo 26°.
Ponto 1) não se percebe que as povoações que se encontram a uma cota acima dos 900 metros sejam tratadas de uma forma diferente das
restantes.
Artigo 28°.
Ponto 3) não podem os nossos pastores aceitar que se a pastagem deixar de se praticar efectivamente deixe de ser possível a pastorícia
nessas áreas pode nos dias de hoje deixar de se justificar mas nos dias de amanha ser necessária essa actividade de sobrevivência, dai a
palavra efectivamente não poder ser aceite pelos pastores neste regulamento.
Artigo 29°.
Ponto 3) a actividade cinegética conhecida por caça existe na nossa serra desde sempre e não se percebe como vão agora classificar algumas
zonas nas quais não vai ser permitido caçar, que no entender do Conselho Directivo estão mal classificadas, classificação essa que em alguns
casos não diz respeito aquelas zonas por não se verificar no terreno nada que justifique tais classificações.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português, incluindo o
território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para autoconsumo,
desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores nas suas actividades agrícolas.
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
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urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Rosa de jesus Dias Danaia

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria do Souto Danaia

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: António do Souto Alves

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Ermelinda Dias Danaia

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Vania patricia Cancela Pereira

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Almerinda Gonçalves Lobo

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Lobo Danaia

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Alves Gonçalves

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Gracinda Gonçalves Rodrigues

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Nome: João Pereira do Rial

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Nome: Maria Antunes Cancela Pereira

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Sarafim Rodrigues Pereira

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Custódia Dias Lobo

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Rosa Alves Gonçalves

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria de Jesus do Souto Alves

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Deolinda do Souto Alves

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Américo Vicente Gonçalves

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Adelaide Carreira do Souto

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: António José Rodrigues Lobo

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Albino Gonçalves Lobo

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: José da Silva Pereira

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: António do Souto Danaia

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Ana Rosa do Souto

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Augusta Dias Danais

Comentários/Questões:
Depois de analisada proposta de regulamento que foi apresentada verifico que de entre varias observações me ocorre fazer passo a citar
algumas, aquelas que acho serem as mais pertinentes e as que mais directamente me podem afectar bem como aos restantes habitantes
residentes dentro da área do PNPG.
Artigo7º.
A interdição à instalação de novas infra-estruturas ou equipamentos de produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos
artigo 7°, alínea d), entendo que se trata de energias limpas das quais não resulta qualquer poluição, e que em muito lesa as populações
residentes retirando-lhes uma fonte de rendimento e de desenvolvimento para estas localidades, e por estranho que pareça o regulamento não
se refere a nenhuma medida de compensação para esta interdição.
Na alínea e) a interdição a extracção de pedra e saibro entendo que devem prevalecer os usos e costumes onde sempre retiramos a pedra e o
saibro para as nossas construções de habitação e muros até aos dias de hoje, direito esse do qual não abdicamos, não seria justo ter que
adquirir estes materiais noutros locais pois isso tem custos acrescidos
Na alínea f) também aqui nesta alínea entendo que o exercício da caça ou actividade cinegética deve ser praticado como os usos e costumes
ate aos dias de hoje.
Na alínea o) também aqui entendo que as actividades nomeadamente os passeios de motociclos, ciclomotores e similares deve ser livre, pois
nos agricultores ternos necessidade de nos deslocar ás nossas propriedades nos meios de transporte apropriados e que pode ser um destes
como acontece actualmente
Na alínea s) também aqui não concordo que seja proibido circular em algumas estradas florestais, e que em outras só se possa circular
pagando uma taxa, ora por este andar não só pagamos portagens nas auto-estradas como também pagamos portagens da área do PNPG.
Artigo 26°.
Neste artigo o ponto 1) não concordo que hajam residentes de primeira e residentes de segunda só porque residem numa cota acima dos 900
metros.
Artigo 28°.
Neste artigo o ponto 3) não concordo que as pastagens não possam ser praticadas se deixarem de ser praticadas efectivamente pois nos dias
de hoje pode deixar de se praticar e nos dias de amanha voltar a ser necessária essa actividade de sobrevivência.
Artigo 29°.
Neste artigo o ponto 3) entendo também que actividade cinegética deve continuar e manter-se no futuro como ate aos dias de hoje, verifica-se
que a classificação das zonas apresentada não tem sentido.

Resposta:
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
Não se concorda com o comentário à al. e) do art.º 7.º. A recolha de pedra é permitida para autoconsumo. Já a extracção de recursos
geológicos, incluindo pedra e saibro, está sujeita a licenciamento nos termos da legislação nacional aplicável a todo o território português,
incluindo o território do PNPG, e o PO limita-se a remeter para a mesma, mantendo o direito dos residentes à extracção de saibro para
autoconsumo, desde que cumprida a legislação nacional aplicável ao exercício dessa actividade.
Não se concorda com o comentário à al. f) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética em regime não ordenado consta já do PO de 1995
e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética não existe nenhuma figura de caça praticada
segundo os usos e costumes, uma vez que esta é uma actividade minuciosamente regulamentada.
Não se concorda com o comentário à al. o) do art.º 7.º. Este preceito tem por objecto a prática de actividades desportivas e recreativas
motorizadas, o que não tem qualquer relação com a utilização de veículos motorizados pelos agricultores para as suas deslocações
profissionais ou nas suas actividades agrícolas. Em lado nenhum do PO se condiciona ou interdita o trânsito motorizado de residentes,
nomeadamente nas suas actividades agrícolas, desde que efectuado em vias próprias (estradas e caminhos).
Não se concorda com o comentário à al. s) do art.º 7.º. Este preceito não interdita estradas, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. O PO não interdita, não condiciona nem atribui o pagamento de
taxas, limitando-se a remeter para legislação existente.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
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áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O disposto no n.º 3 do art.º 28.º não tem o sentido que lhe é atribuído, mas para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção, alterou-se o n.º
3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos
terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
Não se concorda com o comentário ao n.º 3 do art.º 29.º. O exercício da caça não é um direito adquirido ad eternum, nem na área do PNPG
nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode
transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo, conforme dispõe a legislação cinegética. O pretendido é excluir o exercício
da actividade cinegética da Área de Ambiente Natural, a exemplo do que acontece actualmente por força do PO de 1995 em vigor, libertando
do esforço de caça essa área sensível em termos de conservação. O objectivo deste n.º 3 é garantir que os direitos para exercer a actividade
cinegética nessas zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Jorge Miguel Gonçalves Barbosa

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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274

Tipo Participante: Particular

Nome: Américo Fujaco Barroso

Comentários/Questões:
No artigo 14°, nas "zonas de protecção parcial de tipo 1 a actividade humana só é permitida" alínea h) práticas tradicionais de apicultura,
excluindo a instalação de novos apiários.
Pretende-se proibir a apicultura dentro da ZPP I! Porquê!?
Se não é possível instalar novos apiários, um jovem não pode ser apicultor porque não pode instalar novos apiários, os que estão instalados
não podem evoluir e, quando os apicultores instalados cessarem funções não resta ninguém. É assim que se combate o abandono das áreas
rurais?
Além do mais, as abelhas e o mel são elementos importante na vida rural não só pela componente monetária mas também, como saberá o
ICNB melhor que ninguém, na manutenção de biodiversidade e com um papel relevante na polinização entomófila.

Resposta:
A citação efectuada não corresponde ao conteúdo da al. h) do n.º 1 do art.º 14.º do Regulamento do PO apresentado para Discussão Pública.
Essa al. h) refere apenas “Para práticas tradicionais de apicultura” sem qualquer referência à instalação de novos apiários. Os novos apiários
são referidos no n.º 2 desse art.º 14.º, não para os interditar mas para os sujeitar a autorização do ICNB. Em conclusão, em ZPP1 é permitida
a apicultura, quer em apiários já existentes quer, sujeita a autorização, pela instalação de novos apiários.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Clarisse da Conceição Dias

Comentários/Questões:
Durante toda a sua vida usou livremente a estrada da Bouça da Mó, tanto para lazer, como para desenvolver trabalhos relacionados com a
administração e uso das propriedades de que é com proprietário, tais como o Mourinho e o Curral de Leonte, ambos situados na freguesia de
Campo do Gerês, bem conhecidos pelo lCNB e cujos limites estão devidamente reconhecidos pelo Estado.
A proibição de estacionar e as restrições à circulação impostas na proposta de Regulamento do POPNPG para a estrada da Bouça da Mó,
designadamente nos artigos 7º, alínea r), e 14º, nº 3, irão lesar o seu direito a circular e aceder às suas propriedades (em regime de
compropriedade) do Mourinho e do Curral de Leonte, pelo que propõe a manutenção do regime actualmente em vigor, sem prejuízo de outro
regime mais favorável para a sua livre circulação na citada estrada e nos terrenos confinantes com as propriedades acima referidas.

Resposta:
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria Amélia Fernandes Pires

Comentários/Questões:
Hoje, no início do século XXI, a floresta destas terras já não é o que era até ao início dos anos 70, altura em que o território foi controlado pela
Instituição Estatal que é o Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG). Desde então, ao abrigo de Leis sem conhecimento, sem sentido social
e humano, de cima para baixo (à velha maneira da ditadura que ainda nos assombra) e mesmo sem sentido global e em real favor da
Natureza, as gentes locais foram forçadas a mudar os seus hábitos. Foram proibidas de agir, de limpar as suas próprias terras, de ir buscar
lenha, de levar as suas cabras onde até então havia séculos já o faziam. Já haviam demonstrado serem responsáveis por um equilíbrio
saudável com a Natureza. Entretanto, hoje, morrem as nossas árvores, desde então votadas ao abandono, às heras que invadem os solos e
aos fogos. O PNPG não faz qualquer limpeza dos matos, os troncos queimados e doentes não são sequer retirados pelo PNPG, não se faz
qualquer repovoamento, ao contrário do que acontecia antes, quando tudo era sujeito ao controlo empírico mas sabedor das pessoas locais.
Isto acontece hoje e ameaça agravar-se, ainda contra as vontades das gentes locais, que se mantêm activas. Hoje, no início do século XXI, a
Instituição Estatal que é o PNPG ainda mostra repetir os mesmos hábitos, mesmo contra as próprias guias que a Comissão Europeia delineou
para a procura da Biodiversidade - é fundamental fazê-lo com ligação às culturas e gentes locais, pelo seu longo saber e terem até
recentemente sido de facto quem sabia proteger o meio vivo.
Se aquilo que era o equilíbrio, as árvores e a floresta do Gerês até aos anos 70 foi o que atraiu para o local a Instituição Estatal e os políticos
que constituem o PNPGI
Mais uma vez é a ganância a imperar, e o fruto do longo trabalho e saber dos nossos antepassados é mais uma vez interdito às gentes locais.
O PNPG quis agir contra as pessoas, para pegar para si uma jóia que tinha de ser aprimorada e que não foi! Agora ameaça estar
irremediavelmente perdida mas que mesmo assim ainda permitirá engordar alguns cofres. com multas astronómicas, taxas de circulação,
visitação, pernoita, e ainda chorudos subsídios Pan-Parks cuja única imposição é que não se faça nada para inverter este realidade!

Resposta:
Não tem relação com o PO.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Conselho Directivo dos Baldios de Vilar da Veiga

Comentários/Questões:
Nos termos do Aviso n.º 18009/2009, do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, publicado no Diário da República nº 199,
SÉRIE II (páginas 41548 a 41549), no dia 14 de Outubro, o Conselho Directivo do Baldio de Vilar da Veiga, acima melhor identificado, para
defesa de legítimos interesses dos seus associados, vem por este meio declarar a sua oposição ao uso dos terrenos sob sua gestão,
conforme seguidamente expõe:
A entidade acima referida declara que não concedeu nenhuma autorização para utilização dos terrenos sob sua gestão, nomeadamente os
montes do Mourinho, Lagedo, Meidei, Pena Curva, Outeiro Ruivo, Portela de Junceda, Valdremei, Redondeio Laceiras, Pinhote e Moinhos, a
nenhuma empresa de animação turística ou qualquer outro tipo de sociedade ou agente económico sedeado fora do território desta freguesia,
para os efeitos do artº 11º, nº 3, alínea f), do D.L Nº 108/2009 de 15 de Maio.
Mais declara que se opõe a que em todos esses terrenos se desenvolvam actividades tituladas ou licenciadas pelo lCNB sem o seu
consentimento expresso e apela às entidades públicas responsáveis pela emissão de licenças de turismo de natureza ou de visitação façam o
necessário controlo administrativo durante o processo de licenciamento e a adequada fiscalização durante a execução dessas actividades.

Resposta:
O PO não refere nem trata de licenciamentos para actividades turísticas, o qual é objecto de legislação específica. A hipotética utilização de
propriedades alheias, particulares ou comunitárias, pelas empresas no decorrer das suas actividades, é assunto do foro contratual a que o PO
é alheio e sobre o qual não lhe compete impor regras.
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Tipo Participante: Grupo de Entidades Locais

Nome: Sociedade da Vezeira de Vilar da Veiga

Comentários/Questões:
A proposta de Regulamento do POPNPG não é o melhor estímulo para os residentes no território do PNPG, nomeadamente agricultores e
pastores. O que temos assistido ao longo do tempo de intervenção do PNPG é uma cada vez maior aplicação de restrições e de proibições às
actividades tradicionais.
É caso para perguntar se já não se pode ser um jovem e modesto agricultor dentro do P NPG? Numa altura de acentuada crise económica e
até social, quando aparecem novos incentivos aos jovens agricultores e particularmente para as áreas desfavorecidas do país, onde estou
integrado e onde me sinto como um verdadeiro protector da natureza e do ambiente, na minha actividade quotidiana nas lides da agricultura e
do pastoreio, na manutenção e requalificação de fornos (cabanas) e de trilhos, vemo-nos ameaçados de não poder beneficiar desta
oportunidade de ajuda comunitária.
Até na visitação, quantas vezes somos guias e apoio dos turistas? Quantas vezes se aproximam dos nossos gados para fotografar e para lhes
contarmos as nossas tradições?
Por estas razões, além de muitas outras que aqui poderia referir, manifesto a minha discordância com as propostas apresentadas e
particularmente porque as proibições e restrições constantes dos documentos em discussão pública, designadamente nos artigos 12.º, 14.º e
16.º da proposta de Regulamento, estão em desconformidade com as regalias concedidas pelas leis que submeteram ao regime florestal as
nossas propriedades e baldios, bem como lesam direitos de propriedade e de circulação, entre outros. Aos povos limitrofes da Serra do Gerês
devem continuar a ser garantidas as seguintes regalias, reguladas e fiscalizadas pelos empregados florestais, e sempre gratuitas:
- O apascentamento de gados na serra;
- O fabrico de carvão;
- A roça de mato para adubo das terras:
- A apanha dos produtos silvestres sem prejuízo do arvoredo:
- A apanha de lenhas secas e rasteiras:
- A permanência dos currais como logradouros dos gados;

Resposta:
Enquanto residentes, os direitos reivindicados, relativos à apanha de lenha e fabrico de carvão, à apanha de produtos silvestres, à roça de
mato, ao pastoreio e ao uso dos currais existentes estão assegurados pelo PO. No entanto, para reforçar esse entendimento, foram alteradas
a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura ou, quando efectuadas por
residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e a al. b) do
n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da apicultura, da roça de mato, do
corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPT,
com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Do mesmo modo, e em relação ao pastoreio, para dissipar dúvidas suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que
ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo
os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime extensivo “.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Maria de Fátima Carvalho

Comentários/Questões:
Segundo o artigo 33°as actividades desportivas e recreativas quando envolvam embarcações, não serão permitidas na Albufeira de Vilarinho
da Furna.
Durante o processo de revisão do POPNPG foi declarado inúmeras vezes, incluindo pelo próprio director do PNPG, que a Albufeira d e
Vilarinho da Furna, com as devidas regras de utilização, seria aberta a embarcações.
Mais uma vez fica bem patente a falta de verdade e incoerência, típicas de uma organização sem estratégia de longo prazo e que seja
aplicável à realidade onde se insere, subjugada pela ganância dos PAN Fundos!

Resposta:
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB.
O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º limita-se a verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
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Tipo Participante: Particular

Nome: Manuel de Oliveira Pires

Comentários/Questões:
Considero que o Plano de Ordenamento do Parque Nacional Peneda-Gerês me prejudica. pelo que reclamo no sentido de ser alterados os
seguintes pontos:
- Artigo 4.º, alinea x) Residentes:
Porquê atribuir os mesmos direitos, aqueles que não sentem o território como nós o sentimos.
- Artigo 7.º, alínea f) e g). Caça e Pesca
O ordenamento da caça é consensual, mas as restrições são inaceitáveis e o respeito pelos usos e costumes da nossa terra onde estão.
As concessões de pesca: O interesse para o PNPG/Govemo é a cobrança das respectivas taxas, não descriminando positivamente os
pescadores naturais/residentes, mas sim criar dificuldades para obrigar à criação das referidas concessões e depois é só TAXAR; TAXAR;
TAXAR, até o residente não aguentar.
-Artigo 7.0, alinea r) Não concordo que aos naturais seja proibido a simples paragem, mesmo no pastoreio dos gados e outras actividades
ligadas à terra é inaceitável.
- Artigo 12.°, nº 3 - Reclamo contra o poder absoluto de um/uma homem/mulher que, sem que nada o justifique e contra a vontade dos povos
do território do PNPG, possa aplicar o disposto na alínea f) deste artigo e Regulamento.
Por último reclamo para que os responsáveis do PNPG, respeitem os usos e costumes das pessoas destas terras, que continuam por vezes
com muito sacrifício a dar o melhor das suas vidas a este espaço que é nosso, onde nos sentimos bem, onde está inserido o PNPG.
Estão ainda a tempo de corrigir o que será um erro na relação residentes/PNPG.

Resposta:
Foi reduzida a definição de residente ao que tem laços com o território do PNPG, excluindo os habitantes do concelho que não estão sujeitos
às suas restrições. No entanto, sendo actualmente o PNPG uma Área Protegida transfronteiriça, esse estatuto, a par do que será reconhecido
pelo Parque Natural da Baixa Limia – Serra do Xurés, deve manter-se para os habitantes deste. Por outro lado, todos os que, de alguma forma,
seja permanente ou não, têm laços com o território e estão sujeitos às suas restrições, devem usufruir desse estatuto. Assim, foi dada nova
redacção à al. x) do art.º 4.º, que passa a ser a seguinte: “Residente – indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência
profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque Transfronteiriço Gerês – Xurês”.
Não se concorda com o comentário às al. f) e g) do art.º 7.º. A interdição da actividade cinegética e haliêutica em regime não ordenado consta
já do PO de 1995 e é a prática observada em todo o território do PNPG. Por outro lado, na legislação cinegética ou da pesca não existe
nenhuma figura de caça ou pesca praticada segundo os usos e costumes, dado serem actividades minuciosamente regulamentadas.
Relativamente à paragem na Mata de Albergaria, o PO não altera o regime em vigor. O disposto na al. r) do art.º 7.º reproduz as condições
constantes no Edital de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999. No entanto, considerando que o referido Edital estabelece já as
condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento
do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada
florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho
das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
O PO respeita os usos e costumes existentes.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Conselho Directivo dos Baldios de Castro Laboreiro

Comentários/Questões:
• Conselho Directivo dos Compartes dos Baldios dos Camarros ¬Castro Laboreiro, com sede no lugar das Cainheiras, freguesia de Castro
Laboreiro, concelho de Melgaço
• Assembleia de Compartes dos baldios dos lugares D' Além - Castro Laboreiro com sede no lugar de Adufreire, freguesia de Castro Laboreiro,
concelho de Melgaço.
• Conselho Directivo dos Baldios de São Bento - Castro Laboreiro com sede no lugar de Portelinha, freguesia de Castro Laboreiro, concelho de
Melgaço.
• Conselho Directivo dos Baldios do Rodeiro e Antões - Castro Laboreiro com sede no lugar do Rodeiro, freguesia de Castro Laboreiro,
concelho de Melgaço,
tendo tomado conhecimento da consulta pública da proposta de Plano De Ordenamento do Parque Nacional Peneda Gerês, vem expor o
seguinte:
INTRODUÇÃO
O PNPG, criado pelo Decreto-lei n.º 187171 de 8 de Maio, alterado pelos Decretos-lei n.º 519-C/79, de 20 de Dezembro, 403/85 de 14 de
Outubro e, finalmente, pelo Decreto-lei n.º 126/86, tem como objectivos fundamentais, como declarado no seu preâmbulo: "procura-se
possibilitar no meio ambiente da Peneda Gerês a realização de um planeamento científico a longo prazo, valorizando o homem e os recursos
naturais existentes, tendo em vista finalidades educativas, turísticas e cientificas." Sendo depois reforçada a ideia desses objectivos no artigo
4°do referido diploma, nomeadamente no n.º 1 , alínea c): "São atribuições do PNPG ... o desenvolvimento socioeconomico e cultural das
populações nele residentes, com especial relevância nos sectores da educação e saúde, "
Em parte estes mesmos objectivos são reafirmados no preâmbulo do Decreto-lei nº 142/08, de 24 de Julho, nos seguintes termos: "Face aos
compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado Português são reforçados os mecanismos que permitam a Portugal cumprir as
obrigações assumidas ... de acordo com o conceito dinâmico de conservação da biodiversidade, na relação desta última com as alterações
climáticas, no combate à desertificação e erradicação da pobreza, no seu papel transversal ao desenvolvimento sustentável .... ",
"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 beneficio comum.”
Tal filosofia também é mencionada na proposta de plano de ordenamento em estudo, no seu artigo 2°, nº 2, alínea d): " promover a
compatibilização da protecção dos recursos naturais com as actividades humanas, visando o desenvolvimento sustentável da região,
contribuindo para fixação das populações e para melhoria da qualidade de vida. "
Seria redundante relembrar o falhanço dos objectivos em relação ao desenvolvimento socioeconómico das populações, pois o êxodo dos
naturais, demandando outras paragens, à procura de meios de subsistência, é prova irrefutável disso mesmo. Tal facto é, aliás, uma realidade
reconhecida por esta proposta, visto que considera residente "um indivíduo com primeira ou segunda habitação ou com propriedade rústica ou
urbana localizada no território do Parque transfronteiriço Gerês Xurês". Situação, contudo, que nos levanta dúvidas sobre se esta definição não
será muito lata. Pois, assim, qualquer pessoa desde que tenha uma simples horta é considerada residente. Pondo-se em despropositada
igualdade de circunstâncias as pessoas com raízes socioculturais, ou seja, as naturais, com quaisquer outras.
Assim, o regulamento deveria ser um instrumento de revitalização das áreas integrantes do PNPG, sempre considerando, obviamente, os
objectivos de preservação e estudo da fauna e da flora. Conciliar o desenvolvimento socioeconómico com a preservação do ambiente deveria
ser o principal objectivo do PNPG. Pelo menos, assim parece resultar da legislação citada.
Infelizmente o documento agora apresentado limita de forma drástica quaisquer actividade humanas, quer as mesmas sejam de cariz
económico ou social ou doutra qualquer índole. Pelo que mais uma vez parece que a única espécie que não é protegida no território do PNPG
é mesmo a espécie humana.
ANÁLISE DO PLANO DE ORDENAMENTO
A análise que seguidamente efectuaremos, não pretende tratar de forma exaustiva todos os problemas que se levantam, nem todos os
pormenores dos que tomamos como exemplos. Tenta apenas elencar algumas questões controversas junto das populações, das que mais
visivelmente condicionam, proíbem ou de algum modo prejudicam as actividades, direitos, expectativas e modos de vida das populações do
território classificado. Nalguns casos muito para além do humanamente suportável.
Ademais, esta análise fica incompleta em virtude de não estarem descriminados nem preestabelecido os requisitos e critérios que irão definir
as autorizações a pedir ao ICNE, LP. Pelo que se esperava que esses critérios e requisitos fossem publicados quanto antes, ainda durante o
prazo da consulta pública, para uma fundamentada análise. Esta omissão constitui o maior impedimento à aceitação desta proposta de plano
de ordenamento, pois, a condescendermos nesta falta, estaríamos a passar um autêntico cheque em branco ao ICNB, IP.
Também não são explicados os critérios e princípios que nortearam a definição das várias zonas previstas no artigo 9°e seguintes, zona de
protecção total, zona de protecção parcial tipo I e II, e zona de protecção complementar de tipo I e II. Nem é feita referência a qualquer estudo
que fundamente esta definição e divisão. Pelo que nos encontramos na impossibilidade de apreciar o seu mérito.
Ainda da leitura da proposta constatamos que na freguesia de Castro Laboreiro, não existe nenhuma zona de protecção total. Estando contudo
previstas as restantes zonas. Com significativo acréscimo de condicionamentos no Planalto, aonde não existia área de ambiente natural.
No entanto tecemos desde já a seguinte consideração: a zona de protecção total consubstancia uma verdadeira violação dos direitos
fundamentais, proibindo os compartes e proprietários de acederam e usarem os seus baldios e propriedades privadas. A proibição ou
condicionamento drástico de qualquer actividade humana constitui uma violação gravíssima dos mais básicos direitos do ser humano. Mais: se
porventura as pessoas teimosamente insistirem no continuarem a viver na sua terra, a solução encontrada é a expropriação. Pelo que não nos
pronunciaremos mais sobre esta tipologia de zonamento, visto ser inaceitável e nunca sequer consideraremos qualquer hipótese da sua
ocorrência ou aplicação.
Iremos agora debruçar-nos sobre cinco aspectos que consideramos de imprescindível importância, ou seja:
1. Actividade agrícola.
2. Actividade turística e de lazer.
3. Caça e pesca.
4. Construções e infra-estruturas básicas.
5. Energias renováveis.
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1. Actividade agrícola:
Da leitura da proposta do plano de ordenamento somos confrontados com uma tentativa de limitação ou até de proibição da actividade agrícola
e silvopastoril, designadamente:
O artigo 8°, alínea a) e i) que sujeita a autorização do ICN, IP o aproveitamento e a captação de águas, nomeadamente para a rega. Estamos
perante uma situação em que o aproveitamento do bem mais essencial à vida ou à agricultura fica dependente de terceiro. Assim, qualquer
decisão que limita a utilização da água tem consequência directa e necessária nos rendimentos e na qualidade de vida das pessoas que vivem
da agricultura, mesmo que parcialmente. Sendo, nesse caso, mais um contributo para a desertificação e a pobreza na área integrante do
PNPG.
Também ao pretender-se proibir ou limitar novas actividades agrícolas, nomeadamente nos artigos 8°, alínea v), artigo 16°, alínea f), artigo 18°,
n. °1, alínea b) e, finalmente, artigo 28°, a proposta de plano de ordenamento do PNPG ataca o direito fundamental de as pessoas exercerem
uma actividade económica para poderem prover ao seu sustento e do seu agregado familiar, bem como os princípios constitucionais que
suportam o direito de propriedade. Sem esquecer que ao limitar-se ou condicionar o abate de árvores ou a plantação, está-se a vedar à
população o acesso ao principal combustível para aquecimento das casas e outras necessidades fundamentais, o que mais uma vez é
inaceitável. Bem como ter de pedir autorização para abate de arvores em propriedade privada ou baldio constitui uma afronta as pessoas.
Nas zonas de protecção parcial de tipo I vemos que só é permitida a pastorícia extensiva, proibindo o restante. Além de que é interditado o
maneio das pastagens. Assim, constitui uma séria limitação à agricultura, sabendo-se que as populações locais sempre utilizaram também o
"monte" nomeadamente para roçar matos (estrume) para as cortes dos animais, com posterior utilização para adubar os campos.
De referir que sujeitar a actividade humana, especialmente a dos naturais, a autorização do ICNB, 1.P é de todo inaceitável. Constituindo uma
limitação de acesso aos baldios pelos respectivos compartes e às propriedades privadas pelos seus proprietários.
Nas zonas de protecção parcial de tipo II também se verifica que só são autorizadas as actividades tradicionais de pastorícia e da apicultura e
a manutenção da actividade agrícola existente. Ora, o mesmo que se diz no parágrafo anterior pode ser dito aqui. Com a agravante desta
proposta reconhecer a existência da actividade agrícola, nomeadamente a plantação de centeio e a recolha de forragens para os animais, mas
condiciona o aumento dessa mesma actividade, ou então a introdução de nova. Em resumo: bloqueia qualquer tentativa de desenvolvimento.
Nas zonas de protecção complementar de tipo Isão proibidas a instalação ou ampliação de aqui culturas e de explorações agrícolas, pecuárias
e silvopastoris em regime intensivo. Ou seja: só admite uma agricultura de subsistência, não destinada à colocação de produtos agrícolas no
mercado. Pejo menos em escala suficiente para haver preços competitivos. Com esta limitação retira a possibilidade de os residentes poderem
desenvolver uma actividade lucrativa. Sendo mais um factor de aumento de pobreza e desertificação.
Também vemos que a instalação ou ampliação de explorações agrícolas, pecuárias ou silvopastoris em regime extensivo carecem de
autorização do ICNE, l.P. Repetimos que enquanto não se conhecerem os pressupostos desta autorização não é possível pronunciarmo-nos
sobre este ponto. Por isso não podemos aceitar estas condicionantes sem estar munidos de toda a informação.
Nas zonas de protecção complementar do tipo II vemos que a actividade agrícola é permitida. No entanto reparamos que quando se queira
operar a conversão de prados e culturas arvenses em outras culturas agrícolas ou silvícolas, bem como a conversão de culturas de sequeiro
em culturas de regadio e de culturas anuais em culturas perenes ou povoamentos florestais é necessário parecer do ICNB, l.P. Como
desconhecemos os critérios, estamos perante uma limitação inaceitável.
Estas restrições nas diferentes zonas gerarão ou aumentarão a pobreza junto da população da área do PNPG, bem como poderão tornar-se
focos de agitação social.
2. Actividade turística e de lazer:
A actividade turística e de lazer é hoje uma parte fundamental no desenvolvimento social e económico das sociedades. Possui a área
integrante do PNPG condições ambientais, paisagísticas e culturais nalguns casos extraordinárias, que se desenvolvida essa actividade de
forma sustentada e respeitando os valores ambientais onde está inserida, pode constituir um dos motores do crescimento económico que tanta
falta faz.
No entanto, depois de lermos a proposta de plano de ordenamento do PNPG apresentada, chegamos à conclusão que limitam ou proíbem
qualquer iniciativa ou aproveitamento das potencialidades inerentes à zona.
Ao proibir-se ou limitar a construção de infra-estruturas para desenvolvimento do turismo, nomeadamente, artigo 8°, alínea e) e o), mata-se à
partida qualquer tentativa de desenvolvimento. Pois não estamos a falar somente da construção de hotéis, mas da criação de infra-estruturas
que aproveitam os recursos existentes, como seria, por exemplo, o aproveitamento de um rio para a criação de urna zona de banhos
(obviamente sem construções que alteram significativamente o caudal natural do rio, ou que de alguma forma desfiguram a paisagem).
Sem esquecer, que esta proposta condiciona também a reconstrução de casas. E como não conhecemos as regras que irão balizar a
actuação do ICNB, IP., não podemos extrair nenhuma conclusão. Pois sendo estas muito limitativas e restritivas, poderão matar à partida
qualquer projecto de recuperação de lugares quase desabitados, nomeadamente para o turismo rural ou da natureza.
Também, conforme o previsto no artigo 8°, alínea 1), condicionar-se a realização de mercados, feiras, festas, novas romarias ou festivais, é
completamente inaceitável. Desta maneira, está-se a restringir a valorização cultural e social das populações com a realização de eventos de
carácter social, cultural, religioso e comercial, impedindo-se o desenvolvimento socioeconórnico, bem como a possibilidade de atracção
turística. Sendo também inaceitável a obrigação do pagamento de quaisquer taxas para a realização das mesmas (portaria n.º 1245/09, de 23
de Outubro).
Sem esquecer que este condicionamento interfere com a realização das festas dos santos populares, imiscuindo-se em áreas que devem ser
vedadas à acção do PNPG, tais como a fé e a tradição local. Bastará lembrar que só na freguesia de Castro Laboreiro, concelho de Melgaço,
se realizam, anualmente, entre os meses de Julho a Setembro, mais de dez festas e romarias (nomeadamente, artigo 8 n.º 1 alínea aa).
Em relação à hipótese de cobrança de taxas de visitação a turistas por parte do rCNB, somos totalmente contra. Pois o único objectivo das
referidas taxas é o de limitar e condicionar o turismo de uma forma sistemática e aleatória, obstando-se à promoção dum turismo responsável,
que não provocará dano ao património ambiental, cultural e histórico. Não podendo ser esquecido que as receitas obtidas com as supra
aludidas taxas não corresponde a nenhuma efectiva remuneração de investimentos do PNPG, mas sim a uma restrição do direito de livre
circulação em terrenos e propriedades privadas comunitárias, como os baldios, e privadas familiares. Pelo que consideramos tais taxações
abusivas e inaceitáveis. Sendo certo que não há nenhuma vantagem para as populações locais em virtude das quantias obtidas reverteram a
favor do ICNE e do PNPG. Não esquecendo que, conforme jurisprudência fixada, a exploração e obtenção de receitas dos baldios cabe em
exclusivo aos respectivos Conselhos Directivos e a mais nenhuma entidade.
Nas zonas de protecção parcial do tipo Il vemos que a actividade turística é simplesmente proibida, em virtude de não estar enunciada no
artigo 16°. Só está prevista, na sua alínea J), a visitação em trilhos e caminhos existentes e o trânsito motorizado de não residentes nas
estradas florestais. E somente com objectivo de protecção da natureza e não para actividade recreativa, lazer ou turística. E como o que não é
autorizado é proibido, a situação só pode ser a referida. Assim, é proibida a realização e organização de passeios pedestres ou a cavalo, com
guia, por profissionais do sector, bem corno a organização de actividade recreativas. O que é de todo inaceitável. Mais urna vez é vedada
qualquer hipótese de desenvolvimento económico.
Nas zonas de protecção complementar de tipo 1, como as actividades de cariz desportivo e recreativo necessitam de autorização do lCNB, IP.
e os critérios são desconhecidos, não nos podemos pronunciar.
Nas zonas de protecção complementar do tipo II está-se a limitar a actividade turística a uma porção muito pequena da área integrante do

quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2010

Page 383 of 398

POPNPG - Discussão Pública
comentários e respostas
PNPG, diminuindo proporcionalmente a possibilidade de actividade económica pois, ao condicionar as construções para actividade turística ou
outra, prevista no artigo 20°, além de entrar em contradição directa com o previsto no artigo 19°, n." 3, alínea c) e artigo 8°, alinea c), o), q) e
aa), entra numa limitação que não podemos aceitar.
De referir que além destas limitações já referidas, descobrimos que ainda existe o artigo 33°, "actividades desportivas e recreativas", que mais
uma vez remete para autorização do ICNB, IP., sem estabelecer quais são os pressupostos e requisitos que irão ser exigidos. Vejamos mais
atentamente:
Artigo 33°, n.º 3, alínea a), sujeita os simples passeios pedestre á autorização do ICN, IP, sem estar predefinidos os critérios dessa
autorização. O que não se pode aceitar. Se esta limitação se estende também aos residentes, estamos perante uma limitação inaceitável de
acesso à propriedade privada.
Artigo 33°, n.º 3, alínea b), os mesmos argumentos, sempre no intuito de querer-se limitar os mais básicos direitos dos residentes.
Artigo 33°, nº3, alínea c), aqui perante o enunciado do artigo 16°, parece haver uma contradição. Pois, no artigo 16°proíbe-se a prática de
quaisquer actividades com excepção das enunciadas nas suas alíneas e reparamos que somente no seu n.º2, alínea j), está prevista a
visitação em trilhos e caminhos existentes e o trânsito motorizado de não residentes nas estradas florestais, com objectivo de protecção da
natureza. Sendo proibido o resto, ou seja, as actividades recreativa, de lazer ou turística. Por isso, como esta alínea do artigo 33°estabelece
as condições para a prática de actividades desportiva e recreativa, gostaríamos de saber quais são as actividades desportivas e recreativas
em que temos de pedir autorização ao ICNB, IP e que não estão proibidas pelo artigo 16°.
Quanto aos restantes números do artigo 33°, mais não é que um exercício de limitar directa ou indirectamente as potenciais actividades
recreativas e desportivas com impacto no desenvolvimento socioeconómico da área integrante do PNPG, violando mais uma vez os princípios
de desenvolvimento sustentado consagrados na legislação. Sem esquecer que se toma assustador ter sempre de pedir autorização e parecer
ao ICNE, LP, para actos tão simples como passear. Tudo isto na melhor tradição das mais exemplares ditaduras.
3. Caça e pesca:
A proibição da caça nas zonas de protecção parcial tipo I e II, conjugado com as restrições previstas no artigo 29°, nomeadamente, limitar o
número de caçadores a 1 por cada 20 hectares para as zonas de protecção complementar de tipo I e II considerando a legislação geral que
regulamenta a caça, estamos perante uma autêntica proibição. Que não podemos aceitar.
No decreto-lei n.º 210/2005, de 24 de Novembro, que regulamenta a lei de bases gerais da caça, prevê-se, no seu artigo 34°, n.º 2, que nas
zonas de caça associativa (como é o caso em Castro Laboreiro) a área correspondente a cada associado não pode ser superior a 50 ha.
Mais, no supra referido regulamento da caça, nos seus artigos 52°e seguintes, prevêm-se os terrenos não cinegéticos e restrições ao direito
de caçar, tais como, terrenos não cinegéticos, áreas de protecção, áreas de refúgio de caça e campos de treino. Basta acrescentar que no
artigo 53°limita-se territorialmente as zonas em que é permitido caçar. Por exemplo, não se pode caçar a 250 metros de povoados e a 500
metros de uma instalação turística. Tudo isto conjugado com a área de intervenção específica das Necrópoles Megaliticas de Castro Laboreiro
praticamente veda-nos a possibilidade de caçarmos.
Estas restrições não são mais que uma proibição disfarçada, e não um verdadeiro instrumento de regulamentação. Pois, aplicando-se toda a
legislação referida, não sobra praticamente área para a caça. Aliás, não está comprovado que a actividade da caça tenha um impacto
negativo. Basta lembrar os sucessos que são a reintrodução do lobo, do javali e da corça.
O mesmo dizemos quanto à pesca, pois proibir-nos de pescar nas zonas de protecção parcial tipo I e II é completamente inaceitável.
Chegando ao ridículo que na zona do Ribeiro de Baixo não se pode pescar do lado Português, mas já se pode do lado Espanhol.
4. Construções e infra-estrutura básicas:
Ao condicionar o aproveitamento da água no artigo 8°, alínea a) e i), o redactor desta proposta não levou em conta que pelo menos na
freguesia de Castro Laboreiro não existe abastecimento público de água na esmagadora maioria dos seus ligares. Pelo que está a limitar o
acesso a um bem essencial à vida da população residente. O que é de todo inaceitável, sabendo-se que os critérios para conceder a
autorização ainda não são conhecidos.
Sendo certo que a água é um bem faro e pode ser importante proteger as turfeira'), não se pode por causa disso pôr em causa a própria
subsistência das pessoas.
O mesmo se pode repetir para o saneamento básico, pois, ao proibir, no artigo 7°, alínea c), o depósito ou o lançamento de águas residuais
não tratadas, nomeadamente águas resultantes da lavagem da louça, não esclarece de forma clara e inequívoca as alternativas aceites pelo
PNPG.
Pelo que, apesar de, até certo ponto, até se poder concordar com o princípio, tais limitações só se poderão aplicar depois de ser construída
uma eficaz rede pública de abastecimento de água e saneamento, ou fixadas as alternativas.
No entanto, deverão ser acauteladas as realidades constituídas pelos tanques de lavagem de roupa, públicos e privados, ainda em uso.
Também temos de referir que limitar o corte de lenha ou madeira pode ter efeitos nocivos (artigo 8°, alínea b). Pois, trata-se do principal
combustível que as pessoas usam para o aquecimento das suas casas, e sujeitá-lo a parecer do PNPG ou pagamento de taxas é mais uma
vez inaceitável.
No seu artigo 8°, alínea c), a referida proposta condiciona as construções novas e as reconstruções. O que é de todo inaceitável, pois um
grande número de casas encontram-se em ruínas. E condicionar a sua reconstrução é o equivalente a expulsar as pessoas da sua terra. Em
parte até podemos concordar que se deve dar alguma prioridade à reconstrução relativamente à opção por novas edificações. No entanto é
preciso estabelecerem-se, de antemão, quais os critérios a aplicar. E que não passem pela obrigação, mais uma vez, do pagamento de taxas
adicionais às existentes.
Condicionar a manutenção das vias de comunicação quando implicar modificação da plataforma existente, é mais um elemento que ataca a
prerrogativa das pessoas em viverem condignamente na sua terra. Pois, infelizmente, alguns lugares e casas (pelo menos na freguesia de
Castro Laboreiro) não possuem acessos decentes, impossibilitando o acesso de uma ambulância ou de um carro de bombeiros às suas casas.
Sem esquecer, que se está a vedar o acesso de tractores agrícolas à maior parte das zonas de cultivo. Pelo que, mais uma vez, têm de ser
fixados os requisitos para a obtenção da autorização do lCNB, I.P.
Pelo que também neste ponto, para o bem das populações, tem se ser revisto e fixados os critérios para a concessão de autorização do ICNB,
IP.
Nas zonas de protecção complementar de tipo 1, cujas disposições específicas estão descritas no artigo 18°, não são permitidas as
construções que não estejam relacionadas com explorações agrícolas. Ou seja, são proibidas as construções destinadas ao turismo, fumeiro
ou outras actividades (alínea c). Também não é permitida a ampliação e instalação ( alinea e)) de parques de campismo e caravanismo.
Estamos, mais uma vez, perante uma limitação de desenvolvimento socioeconómico das populações. O que contraria os objectivos declarados
tanto no Decreto-lei n. °187/71, de 8 de Maio, alterado pelos Decretos leis n.°519-C/79, de 20/12, 403/85, de 14 de Outubro e finalmente pelo
decreto lei n.º 126/86, como no Decreto-lei 142/08, de 24 de Julho.
Nas zonas de protecção complementar do tipo II ao proibir as construções para actividade turística ou outra, prevista no artigo 20°, fora das
áreas urbanas qualificadas, ou seja, os lugares, além de entrar em contradição directa com o previsto no artigo 19°, n. °4, alínea c), restringe,
mais uma vez para além do aceitável, as actividades humanas que correspondem a necessidades para o desenvolvimento socioeconómico.
5. Energias renováveis:
A limitação ou interdição de utilização dos recursos naturais renováveis para a produção de energia eléctrica e mesmo térmica, nomeadamente
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eólica, hídrica e da biomassa florestal, priva as populações de fontes de rendimento legítimas, tanto pelas rendas que deixam de auferir pela
afectação de terrenos, como pela privação do acesso à participação em investimentos seguros e estimulantes, quanto ainda no que toca à
perda de oportunidades de geração de empregos na sua terra de origem e de valorização dos patrimónios familiares e comunitários. Ainda por
cima, tratando-se de actividades económicas de elevada valia ambiental e que são, por isso mesmo, autorizadas em todas as outras áreas
protegidas, não entendemos por que estranhas razões haviam de ser interditas, à partida, dentro do PNPG. Pelo que esta proibição como
princípio é para nós inaceitável.
Assim, se essa ideia de proibição se mantiver as populações deverão ser indemnizadas pelos diversos rendimentos que deixam de auferir,
bem como compensadas pelas oportunidades de emprego, de investimento, de valorização pessoal, familiar, social e patrimonial que não
puderem concretizar. Aliás, conforme as declarações do anterior Sr Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, proferidas no ano de
2007.
CONCLUSÃO:
A proposta de plano de ordenamento do PNPG agora apresentada, não tem em consideração as populações naturais e residentes. Pois só
proíbe e condiciona os seus direitos, não apresentando nenhuma contrapartida ou vantagem.
Conforme o explicado de forma sucinta neste texto, traduz-se numa desvalorização do Homem. Constituindo, em vez de um instrumento de
fomento ao progresso e à fixação das pessoas autóctones, enquanto factor bio-estruturante da conservação da natureza e da promoção da
biodiversidade, pelo contrário promove a desertificação humana e a pobreza, contrariando de maneira expressa o artigo 2°, n.º 2, alínea d). E
apontando irremediavelmente para a degradação dos valores naturais que é suposto querer-se preservar, desenvolver e valorizar. Um
verdadeiro tiro político, burocrático e administrativo irresponsável nos pés da conservação da natureza e da biodiversidade.
Pelo que, a bem de uma das zonas com elevado potencial do país, em muitas vertentes da actividade humana e da natureza e, bem assim, a
bem da sua população e do pais, a presente proposta tem de ser imperativamente revista, tendo em consideração o desenvolvimento
socioeconómico e o respeito pelo sagrado direito da propriedade. Não podendo ser esquecido que apresentar-se esta proposta sem explicar
quais são os critérios para a concessão de autorizações do lCNB, IP, é vedar o acesso à informação indispensável para qualquer correcta
apreciação.
O prazo de 45 dias previsto no artigo 41°, n.º3 e também na lei geral, parece-nos exagerado, em virtude de, por exemplo, no caso de um
acesso a um terreno, com tão longa espera perde-se a sua utilidade prática. Sem esquecer, que perante a quantidade de pareceres que se
teria de pedir ao ICNB, l.P., arriscar-nos-íamos a cair sistematicamente na situação prevista no artigo 40°, n.04. O que tornaria o plano de
ordenamento completamente inútil.
Sem esquecer que, com a entrada em vigor portaria n." 1245/09, de 23 de Outubro, obrigando a pagar taxas adicionais em cima dos encargos
e outras desvantagens e penalizações já existentes, ou criando novas, configura uma tentativa de financiamento do ICNB, I. P., às custas das
populações. Sem que tal corresponda a nenhuma contrapartida. Antes pelo contrário.
Sabendo-se que a totalidade da área abrangida é propriedade privada comunitária (baldio) ou privada familiar (particular), esta proposta de
plano de ordenamento condiciona, restringe ou simplesmente elimina, na prática, o direito de propriedade. Pois este direito abrange 4
componentes:
1. O direito a adquirir bens;
2. O direito de usar e usufruir dos bens de que se é proprietário;
3. O direito de os transmitir;
4. O direito de não ser privado deles.
Este plano de ordenamento constitui uma autêntica restrição ao direito de propriedade, nomeadamente ao direito de usar e usufruir dos bens
de que se é proprietário e ao direito de não ser privado deles.
Pelo que, revestindo o direito de propriedade privada natureza análoga a direitos, liberdades e garantias, o mesmo só pode ser restringido nos
casos expressamente previstos na Constituição, nos termos do n.º 2, do artigo 18.°da CRP. Ora, a Constituição só aceita as restrições nos
termos previstos no artigo 62°, nº2, da CRP “A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efectuadas com base na lei e
mediante o pagamento de justa indemnização. "
Em conclusão: conciliar o desenvolvimento socioeconómico com a preservação e estudo do ambiente é a função do PNPG e não deve ser
feito à custa das pessoas, mas sim com a sua colaboração.

Resposta:
Foi reduzida a definição de residente ao que tem laços com o território do Parque Transfronteiriço Gerês-Xurès, excluindo os habitantes dos
concelhos abrangidos pelo território da Área Protegida que não estão sujeitos às suas restrições. Mas todos os que, de alguma forma, seja
permanente ou não, têm laços com o território da AP e estão sujeitos às suas restrições, mesmo que sendo apenas proprietários de uma
simples horta, devem usufruir desse estatuto. Assim, foi dada nova redacção à al. x) do art.º 4.º, que passa a ser a seguinte: “Residente –
indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque
Transfronteiriço Gerês – Xurês”.
Os requisitos que definem ou irão definir o processamento das autorizações ou pareceres a solicitar ao ICNB são independentes do PO e
mesmo do PNPG, aplicando-se quer ao PNPG quer a qualquer outra AP e quer ao actual PO de 1995 quer ao PO que vier a ser aprovado. Os
critérios que regem as autorizações, quando necessárias, são, conforme resulta explícito do PO, critérios exclusivamente técnicos tendo em
vista a salvaguarda dos valores naturais concretamente em presença e em função dos impactes negativos a que um acto ou actividade em
concreto os possam sujeitar.
Os critérios e os estudos que fundamentam a Carta de Síntese do PO constam dos diversos documentos que compõem o próprio PO,
nomeadamente no Relatório de Síntese da 2.ª Fase – Diagnóstico e no Relatório de Ordenamento (Ponto 5).
A ZPT é uma figura de ordenamento prevista no Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade estabelecido pelo DL n.º
142/2008, de 24 de Julho, que estava já prevista em legislação anterior sobre esta matéria, nomeadamente no DL n.º 19/93, de 23 de Janeiro,
e existe no território do PNPG desde a sua criação, sendo actualmente as suas áreas definidas pelo PO em vigor, aprovado pela RCM n.º
134/95, de 11 de Novembro, e nunca a sua constitucionalidade, nomeadamente por violação de direitos fundamentais, foi invocada. Até porque
os detentores de direitos reais que fiquem privados do seu exercício pelos condicionalismos do regime da ZPT têm direito a ser ressarcidos,
incluindo a expropriação, como em qualquer situação em que o interesse público colide com os interesses e direitos privados.
Discordamos com o comentário às al. a) e i) do art.º 8.º. Estes preceitos sujeitam a parecer do ICNB as captações e alterações à rede de
drenagem natural, ao caudal ou à qualidade das águas superficiais e subterrâneas e a sua razão de ser prende-se com o papel essencial que
as águas representam para a conservação e equilíbrio dos ecossistemas. Qualquer acto susceptível de pôr em causa esse equilíbrio deve pois
ser analisado, no sentido de ponderar a melhor solução para os objectivos pretendidos. Não é uma limitação ao rendimento ou qualidade de
vida de quem vive da agricultura.
Discordamos com o comentário às al. v) do art.º 8.º, al. f) do n. 1 do art.º 16.º, al. b) do n.º 1 do art.º 18.º e ao art.º 28.º. Estes preceitos não
proíbem nem limitam novas actividades agrícolas, apenas pretendem orientar um desenvolvimento agrícola que seja compatível com os
objectivos de conservação da Natureza e da biodiversidade que justificam a existência do PNPG. O preceito do art.º 8.º sujeita a parecer do
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ICNB os projectos agrícolas, o que é compreensível face à necessidade de prevenir eventuais impactes negativos de práticas menos indicadas
para a conservação da Natureza e da biodiversidade que qualquer projecto pode incluir; o preceito do art.º 16.º, aplicável unicamente em ZPP2
da Área de Ambiente Natural, que é constituído essencialmente por terrenos sem qualquer aptidão agrícola, permite que se mantenha a
actividade agrícola nos poucos locais onde essa agricultura existe; o preceito do art.º 18.º, aplicável unicamente em ZPC1 da Área de
Ambiente Rural, interdita a agricultura em regime extensivo, uma vez que este regime tem impactes no meio ambiente considerados
incompatíveis com a função de zona tampão para a Área de Ambiente Natural em que a ZPC1 se consubstancia; o art.º 28.º traduz algumas
regras genéricas para a actividade agrícola, como a conformidade com o Código de Boas Práticas Agrícolas, a adopção de práticas
tradicionais, a redução da utilização de produtos químicos ou o incremento de formas alternativas como a agricultura biológica ou a produção
integrada, e prevê o apoio do ICNB aos agricultores para o uso das mais adequadas técnicas de exploração do solo, para a recuperação de
actividades agrícolas tradicionais, para candidaturas aos mecanismos de apoio e financiamento, para a adopção de práticas adequadas e o
fornecimento de informação de formas alternativas de produção.
O PO garante os direitos à recolha de lenha e à roça de mato a todos os residentes em todo o território do PNPG. No entanto, para reforçar
esse entendimento, foram alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de
apicultura ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos
e cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativa à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia,
da apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”.
O corte de árvores está sujeito a regras, independentemente da propriedade. O corte de sobreiros, por exemplo, necessita em todo o território
nacional de uma autorização da AFN ou, se situados numa AP, do ICNB. Também os carvalhos, porque constituem um habitat protegido pela
legislação da CE, necessitam de autorização para serem cortados em todo o território nacional classificado como Sítio de Importância
Comunitária da Rede Natura 2000. O PO em consulta pública apenas vem especificar, para o PNPG, as circunstâncias em que essa
autorização é necessária.
Não concordamos com a interpretação e os comentários ao art.º 14.º. Em ZPP1 é permitido o maneio de pastagens, inclusive com recurso ao
uso de fogo. Quanto ao facto de só ser permitido o pastoreio em regime extensivo, esse é o único regime de pastoreio que se realiza no
território do PNPG, adoptando diferentes formas conforme as regiões onde é praticado, de que a vezeira e o feirio serão as mais comuns, e
não é previsível, até pelas características físicas do território, que venha a ser de outro modo. Mas, para além de não previsível, não é
aconselhável, tendo em conta os equilíbrios biológicos existentes e que seriam corrompidos caso se praticasse um pastoreio intensivo.
O PO em discussão pública não sujeita as actividades correntes dos residentes a autorização do ICNB, nomeadamente o acesso às suas
propriedades ou aos baldios de que sejam compartes. O PO assegura aos residentes a livre circulação por todo o território do PNPG. No
entanto, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º com a seguinte
redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a
seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes”.
Não concordamos com os comentários ao art.º 16.º. Em ZPP2 são permitidas todas as actividades cuja prática é consuetudinária ou
necessária para o dia-a-dia dos residentes. De notar que esta zona faz parte da Área de Ambiente Natural, onde a actividade humana existente
é residual e esporádica e centrada basicamente no pastoreio, na apicultura e na apanha de lenha e produtos silvestres – mesmo a agricultura é
praticamente inexistente nesta área.
Não concordamos com os comentários ao art.º 18.º. A interdição de regimes intensivos de agricultura, pecuária e silvo-pastorícia não significa
que essas actividades fiquem circunscritas à produção para subsistência. Não tendo o território aptidão para produção em regime intensivo
capaz de gerar produtos em larga escala rentáveis num mercado agrícola comunitário altamente competitivo e sendo o regime intensivo
causador de impactos incompatíveis com a preservação dos valores naturais existentes e que é o objectivo que justifica a existência do PNPG,
o regime extensivo revela-se como a melhor solução para rentabilizar uma produção alternativa, vocacionada para segmentos do mercado
mais específicos, que se posicionam como mais susceptíveis de rendibilidade e o único compatível com a obrigação de salvaguarda dos
ecossistemas e valores naturais em presença.
Não concordamos com os comentários ao art.º 20.º A necessidade de parecer do ICNB para a conversão de prados naturais e lameiros prendese com a preservação dos habitats que estão associados a esse tipo de ocupação de uso do solo. Não há necessidade desse parecer para a
conversão de sequeiro em regadio ou de culturas anuais em perenes, apenas os novos projectos agrícolas necessitam de parecer, face à
necessidade de prevenir eventuais impactes negativos de práticas menos indicadas para a conservação da Natureza e da biodiversidade que
qualquer projecto pode incluir.
Não concordamos com os comentários ao art.º 8.º, al. e) e o). O PO em discussão pública potencia o aproveitamento turístico do território. O
disposto no art.º 8.º, al. e) e o), sujeita a autorização a instalação de estruturas e infra-estruturas turísticas e a prática de actividades turísticas
susceptíveis de deteriorarem os valores naturais, nomeadamente quando integrem mais de 15 participantes, e isso não é matar qualquer tipo
de desenvolvimento, tem meramente por objectivo conciliar esse desenvolvimento turístico com a preservação dos valores naturais que são,
em última análise, o que sustenta o interesse turístico. Quanto à recuperação de casas para aproveitamento turístico, o PO não coloca
qualquer entrave a que isso aconteça e permite mesmo a implantação de novos edifícios para essa finalidade em toda a Área de Ambiente
Rural onde o espaço de vocação turística esteja definido por IGT em vigor, sendo que em aglomerados incluídos em Áreas Não Abrangidas
por Regimes de Protecção Específica o ICNB nem sequer se pronuncia relativamente a essa matéria.
Concorda-se com a observação relativa à al. l) do art.º 8.º, que passou a ter a seguinte redacção: “A realização de novos mercados, feiras,
festivais ou romarias”.
O PO não institui nem estabelece qualquer taxa para a visitação de turistas nem para qualquer outro acto ou actividade.
Não concordamos com a interpretação do art.º 16.º. Este prevê especificamente a visitação como actividade permitida, embora sujeita a
autorização. No entanto foi revisto esse regime, permitindo a visitação individual ou familiar na ZPP1 e na ZPP2 por trilhos e caminhos
existentes, sem necessidade de autorização, que se mantém apenas para a visitação organizada ou de grupos, sendo acrescentada uma nova
al. g) ao n.º 1 do art.º 16.º com a seguinte redacção: “O trânsito motorizado de não residentes nas estradas florestais abertas ao tráfego
automóvel e a visitação, individual ou em grupo até um máximo de dez pessoas, em trilhos, estradas, caminhos existentes ou outros locais
autorizados”. De referir que o conceito de visitação engloba passeios pedestres ou a cavalo e outras actividades recreativas integradas na
noção de desporto de natureza, o que ficou mais explícito com a nova redacção da sua definição constante na al. aa) do art.º 4.º e que passou
a ser a seguinte: “Visitação – acto recreativo que tem por objectivo, através do contacto com a natureza, a fruição e o conhecimento dos
valores do património natural e cultural do PNPG e da sua região, englobando o desporto de natureza”.
O art.º 33.º, n.º 3, sujeita a visitação, que inclui as diversas actividades inseridas na noção de desporto de natureza permitidas em cada zona, a
autorização. No entanto, foi alterado o regime de autorização aplicável a cada zona, isentando de autorização a visitação praticada por menos
de 10 pessoas. Assim, o n.º 3 do art.º 33.º ficou com a seguinte redacção: “Na área de ambiente natural só é permitido, sujeito ao regime de
autorização previsto para cada zona, o exercício de actividades recreativas de baixo impacte ambiental em função de cada um dos seguintes
regimes de protecção”. Para além da alteração já referida ao art.º 16.º, foi também alterada a al. l) do n.º 2 do art.º 16.º para a seguinte
redacção: “A visitação, organizada ou em grupos com mais de dez pessoas, em trilhos, estradas, caminhos existentes ou outros locais
autorizados”, a al. f) do n.º 1 do art.º 14.º para a seguinte redacção: “Para fins de visitação em trilhos, estradas, caminhos existentes ou outros
locais autorizados” e o n.º 2 do art.º 14.º, que ficou com a redacção seguinte: “Nas zonas de protecção parcial de tipo I a presença humana
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está sujeita a autorização do ICNB, I.P., nos casos referidos nas alíneas a) a e) do número anterior e, no caso da alínea h), quando referente à
instalação de novos apiários, bem como, para não residentes, nos casos referidos nas alíneas f), quando organizada ou realizada por grupos
superiores a dez pessoas, e g)”.
Agradece-se a chamada de atenção para o lapso constante do n.º 6 do art.º 29.º, que passou a ter a seguinte redacção: “Os planos de gestão
e os planos de ordenamento e exploração cinegética devem estabelecer um contingente limitado de caçadores por jornada de caça, com base
na razão mínima de 20 hectares de terreno cinegético por cada caçador “. Este mínimo territorial não seria necessário se a caça continuasse,
como acontece actualmente, restringida aos caçadores locais pois, dado o seu número, não haveria possibilidade desse mínimo territorial ser
preenchido.
Não se concorda com a sugestão de permitir a pesca em ZPP1 e ZPP2 porque o exercício da pesca em Área de Ambiente Natural, a exemplo
do que acontece actualmente, por força do PO de 1995 em vigor, deve continuar a ser proibido, libertando do esforço de pesca essa área
sensível em termos de conservação, e no restante território a pesca deve continuar a ser ordenada, o que, nos termos da legislação específica
em vigor, significa que deve ser efectuada em concessões ou em zonas reservadas.
Não existe qualquer concessão de pesca no troço internacional do rio Castro Laboreiro nem na área do Ribeiro de Baixo. No actual PO-PNPG,
de 1995, essa área está já classificada como Área de Ambiente Natural, sendo aí proibida a pesca, nos termos do art.º 8.º do respectivo
Regulamento, aprovado pela RCM n.º 134/95, de 11 de Novembro. O novo PO não altera a situação existente.
Discordamos com o comentário à al. c) do art. 8°, uma vez que este preceito não impede a construção ou reconstrução de habitações, apenas
as sujeita a parecer do ICNB. De notar que, conforme resulta do articulado, este parecer nem sequer é necessário nas áreas urbanas –
contrariamente ao que acontece actualmente por força do PO de 1995 –, que estão integradas em Áreas Não Abrangidas por Regimes de
Protecção Específica. O mesmo regime é igualmente previsto para a construção ou alteração de vias de comunicação ou acesso.
Discordamos da interpretação feita ao art.º 18.º. Este preceito permite a construção nova ou a ampliação da existente para apoio às
actividades agrícola, florestal e pecuária, para fumeiros, para turismo e para infra-estruturas previstas. Do mesmo modo discordamos da
interpretação feita ao art.º 20.º. pois este permite explicitamente as novas edificações para empreendimentos turísticos, desde que localizados
em áreas que tenham essa actividade como permitida em IGT válido, nomeadamente em PDM.
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG. Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da
interdição de actividades.
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado por interesse público.
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Tipo Participante: Conselho Directivo/Assembleia de Compartes dos Baldio
s

Nome: Entidade Gestora dos Baldios da Freguesia de Cabana Maior

Comentários/Questões:
Começamos por manifestar a nossa satisfação pela opinião muito positiva que nos deixou o nosso primeiro contacto com o Exrno. Senhor Dr.
Lagido Domingos, Digmo. Director do PNPG e passamos de seguida ao assunto em causa,
A Junta de Freguesia de Cabana Maior, que por Deliberação da Assembleia de Compartes dos Baldios é gestora dos baldios desta freguesia e
que nessa qualidade, vem reclamar e diz não a todos os pontos constantes da proposta de alteração ao PO do PNPG, nos quais não é
respeitada a Lei dos Baldios e as tradições, usos e costumes das populações locais, bem como a descriminação de que são vítimas, no que
se refere á proibição das energias renováveis!
Não podemos deixar de manifestar a nossa grande surpresa e de nos interrogar sobre o porquê desta posição, uma vez que o nosso Governo
e muito bem, tem incentivado e incentiva o recurso às Energias Renováveis?
Não será a questão económica predominante, num período de crise tão importante? Informamos que concordamos com as propostas
apresentadas a seguir referidas:
1 - Da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, que foi apoiada por todas as Juntas de Freguesia da área do PNPG (Cabana Maior, Cabreiro,
Gavieira, Gondoriz, Sistelo e Soajo) no concelho de Arcos de Valdevez,
2 - Da Associação de Caça e Pesca de Cabana Maior, a cujos caçadores associados a proposta do novo PO do PNPG, caso fosse aprovada,
prevê reduzir em lIA % ou seja algo como 200 hectares, a área de caça que sempre foi por estes utilizada para esse fim.
e a do Conselho Directivo dos Baldios da Vila e Freguesia de Soajo, no que se refere aos pontos que defendem interesses comuns ás duas
freguesias. Relembro que no que se refere ao posto 2°, o PNPG, já há vários anos elaborou um trabalho, sob a orientação do Senhor Dr.
Martinho Baptista e que pode ser aproveitado para servir de ponto de partida para tratar esta questão.
No que se refere ao ponto 5°, concordamos com o referido e defendemos que, também na nossa freguesia, caso surja o interesse por parte
dos Produtores-Compartes dos Baldios, tal possa ser também, autorizado,
No que se refere ao 11º ponto, agradecemos o apoio de Soajo, uma vez que este não se situa em terrenos da Freguesia de Soajo e a maior
parte deste caminho atravessa os baldios de Cabana Maior, partindo de Travanca, junto da Casa de Bouças Donas, onde o Sr. Ex-Director do
PNPG, Eng", Tito Costa, mandou construir, abusivamente, o Parque de Campismo no baldio de Cabana Maior, efirmando que o terreno era do
Estado e ao qual a Direcção Geral do Património do Estado -por nossa intervenção- veio a concluir que o baldio não era propriedade do Estado
e, mesmo o terreno em que estão implantadas as casas de Guarda, na Travanca, Mesio e outras. não perdeu o estatuto de baldio.
Alertamos para o facto de a Nova Carta Administrativa de Portugal, não ter os limites correctos no que se refere á Freguesia de Cabana Maior,
com o Soajo, Gondoriz e Cabreiro. Tendo esta situação sido já comunicada ao I. G. P. e que deverá ser tratada conjuntamente entre as
freguesias em referência.
PONTOS PELOS QUAIS LUTAREMOS, NO INTERESSE DO PNPG E DAS POPULAÇÕES LOCAIS:
I - Pelos Direitos Adquiridos pelas populações locais,
2 - Pela manutenção do respeito por todas as Tradições, Usos e Costumes, que de geração em geração, tem sido transmitidos c tem
igualmente contribuído para uma certa paz e harmonia e para a preservação das espécies e do Meio Ambiente,
3 - Pelo respeito da Lei dos Baldios, que dá aos Compartes o Direito de, com autonomia total, gerirem os mesmos como bem entendem e é
posto em causa quando o texto-proposta para o Plano de Ordenamento do PNPG propõe uma alteração de classificação do baldio desta
freguesia, que a ser aprovado privaria os caçadores de usarem a área de 200 hectares de terreno baldio desta freguesia, como sempre o
fizeram.
Ora, ao consultar os textos propostos a discussão pública, ficamos surpreendidos com o que se pode considerar um atentado ás liberdades
dos povos residentes e utentes dos baldios, da área do PNPG, bem como ao reduzir em percentagens consideráveis as áreas que desde
sempre foram livre e exclusivamente reservadas ao uso das populações
locais, constatamos que isto é uma tentativa de com O proposto, ultrapassar a Lei dos Baldios e ISSO NÃO PODEMOS ACEITAR E
DEFENDEREMOS POR TODOS OS MEIOS LEGAIS!
NÃO ECEITAREMOS OCUPAÇÃO OU RESTRIÇÕES AOUSO DOS BALDIOS! DEVEM MANTER-SE TODOS OS DIREITOS E RESPEITO
PELAS TRADIÇÕES DAS POPULAÇÕES LOCAL!

Resposta:
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem interferem com o
disposto na Lei dos Baldios.
O exercício da caça não é um direito adquirido, nem na área do PNPG nem em local nenhum do território nacional, uma vez que a gestão dos
recursos cinegéticos é competência do Estado, que apenas a pode transferir ou concessionar, por um determinado período de tempo,
conforme dispõe a legislação cinegética. No território do PNPG a caça só pode ser exercida em regime ordenado, isto é por concessão,
conforme dispõe o PO de 1995. Uma concessão de zona de caça é uma concessão delimitada no tempo e o PO em discussão pública garante
que o direito a caçar atribuído pelas concessões existentes sejam mantidos até ao fim dessas concessões.
As restantes considerações não têm relação com o PO.
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Tipo Participante: Particular

Nome: José Carlos Rodrigues Pires

Comentários/Questões:
A proposta de regulamento agora em discussão pública apresenta inúmeras situações de violação dos direitos e interesses das populações
locais, limita e condiciona o desenvolvimento socioeconómico da região e não merece o acolhimento nem o reconhecimento das pessoas que
vivem no território. Trata-se de uma proposta de regulamento que não reconhece e não valoriza a acção do homem na criação e na
manutenção dos ecossistemas, conforme seguidamente se expõe.
1. Suspensão do processo em curso
O processo de revisão do Plano de Ordenamento do PNPG deve ser suspenso e iniciado um novo processo com base nas intervenções das
populações locais nos trabalhos realizados até ao momento, no regulamento aprovado pela RCM nº 134/95, de 11 de Novembro (conforme
compromisso assumido em 1995) e porque os estudos que lhe servem de base estarem viciados.
a) As intervenções e as preocupações demonstradas pelas populações locais durante nesta fase de discussão pública e a sua firme oposição
à implementação de um regulamento que os irá prejudicar no futuro, quer ao nível das proibições, restrições, obrigações relacionadas com as
autorizações e pareceres, além do pagamento de taxas para o desenvolvimento da sua vida quotidiana, trouxeram dados importantes ao
processo, pois parece evidente que não será mais possível continuar no erro inicial de considerar o território maioritariamente selvagem,
propício ao desenvolvimento do conceito wildemess.
b) Durante os trabalhos de preparação do POPNPG aprovado pela RCM n" 134/95, de 11 de Novembro, surgiram várias vicissitudes que
levaram a substituição da Comissão de Acompanhamento, então criada, por uma Comissão Ad hoc, com a finalidade de encontrar consensos
e tentar minimizar eventuais danos resultantes da falta de um instrumento de gestão do território na altura. As cedências feitas pelos
representantes das populações locais tiveram como garantia a promessa de revisão do plano num prazo de 5 anos, a partir do regulamento
vigente, o que agora se pede, legitimamente.
c) Apesar desse compromisso, há ainda que levar em conta o pouco rigor cientifico no Relatório Sintese Diagnóstico, nomeadamente a falta de
critérios técnicos na aplicação dos inquéritos, a falta de imparcialidade do investigador, a instrumentalização do estudo (através da tentativa de
moldar pensamentos e atitudes das populações locais) numa lógica de educação das populações locais e a limitada significância da
amostragem, conforme parecer obtido por este movimento pelo qual se demonstra que esse mesmo Relatório (Síntese Diagnóstico) realizado
pelo PNPG e que fundamenta as medidas agora preconizadas está viciado e não deve ter validade, até porque, além do mais, vem demonstrar
que o PNPG revela graves limitações ao nível da sua organização estrutural e funcional, não podendo, essas mesmas limitações, contribuir
para o prejuízo do potencial de subsistência das populações locais. Junta-se em anexo um parecer emitido pelo Professor Fernando Lindon
(Anexo 1)
d) Há também que salientar as falhas apresentadas no uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG), nomeadamente pela falta de análise
de inúmeras variáveis relacionadas com a presença humana no território, tais como arqueológicas, antropológicas, paisagísticas, recreativas e
culturais. A definição de áreas de protecção total, parcial ou complementar, deveria ter em conta os valores atrás mencionados, para além dos
valores naturais.
e) A suspensão deste processo e o início de um novo processo de revisão é ainda fundamentada pelo facto de não parecer viável introduzir
alterações ao projecto apresentado, dado que ele possui uma estrutura e um espírito que não se coadunam com as pretensões a seguir
enunciadas, cujo escrutínio foi bem patente em todas as sessões de esclarecimento realizadas neste período de discussão pública.
2. Adequação dos direitos e interesses das populações locais
A desvalorização da acção do homem no território levou a que os próprios naturais e residentes dentro do território fossem esquecidos no
articulado do regulamento proposto, considerando-se, em regra, como estranhos ao meio e até sem lhes reconhecer os naturais direitos
associados à propriedade. Deste modo, a solução mais adequada parece ser a de se criar o Estatuto das populações locais, adiante
designado apenas por Estatuto, como forma de aliviar as gentes do território das obrigações gerais da visitação e daquelas directamente
ligadas à sua actividade laboral, entre outras.
a) Este estatuto, além de discriminar positivamente quem vive e é afectado pelo PNPG, permitirá criar condições para que as pessoas
desenvolvam a sua actividade de uma forma natural e responsável, sem os constrangimentos do dever de informação ou da autorização prévia
em matérias para as quais estão capacitadas pelos usos e costumes ou por boas práticas reconhecidas;
b) Devem beneficiar deste Estatuto as pessoas originárias do território, de acordo com os requisitos que venham a ser fixados para o efeito,
tomando sempre em conta a existência de vínculos permanentes. Poderá servir como conceito base o de comparte, conforme se encontra
definido na lei dos baldios, associando-lhe o de proprietário de prédios rústicos ou urbanos inseridos no perímetro do PNPG.
c) As políticas de intervenção no território e de apoio às populações locais devem ser alteradas, principalmente as relativas à equiparação dos
residentes no concelho abrangido por uma área protegida com aquelas que de facto vivem dentro da área protegida. Sem se pretender
diminuir as vantagens e os benefícios daqueles que agora deles beneficiam pela simples razão de viver em concelho abrangido por área
protegida, entende-se que há que diferenciar positivamente as populações que vivem dentro da área protegida e que por esse motivo vêem os
seus direitos e interesses afectados.
d) Não devem ser aplicadas taxas pela utilização de propriedades privadas ou de uso comunitário. A eventual aplicação de taxas apenas
poderá ocorrer nos terrenos propriedade do Estado, nunca sendo aplicáveis aos beneficiários do Estatuto.
e) Os direitos e interesses das populações locais, consagrados desde tempos imemoriais através de usos e costumes, designadamente os
relativos à pastorícia, à roça de matos, à recolha de lenha e frutos silvestres e aos romeiros, devem manter-se intocáveis.
f) Pretende-se um plano de ordenamento que valorize o território e as populações locais, que retome a ideia de uma área moldada pelo
homem, onde a sua acção é imprescindível para o equilíbrio dos ecossistemas e da biodiversidade, dentro de uma lógica de sustentabilidade
do século XXI.
g) É necessário reformular os vectores do desenvolvimento sócio-económico das populações locais, de modo a permitir uma maior ínter-acção
e participação das pessoas na defesa dos valores naturais, na gestão dos recursos e na adopção de medidas e boas práticas ambientais.
h) Sugere-se a revisão da Lei n°89/77, de 31 de Dezembro, de modo a continuar a conferir os benefícios fiscais da época, adaptando-se
naturalmente aos impostos hoje em vigor e restrito aos titulares do estatuto.
i) As vias de comunicação que servem as populações locais devem ser mantidas em bom estado de conservação e deve promover-se um
programa de manutenção adequado para as estradas florestais. O reiterado mau estado de conservação das vias de comunicação implica
directamente mais custos para as populações locais, em tempo e em desgaste dos veículos automóveis. As acções e omissões que levem à
degradação das vias de comunicação necessárias para as actividades laboral, social ou de lazer dos titulares do Estatuto devem ser
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fundamento bastante para compensar as populações pelos prejuízos daí decorrentes, com inversão do ónus da prova.
j) Os titulares do Estatuto devem beneficiar das vantagens decorrentes das políticas e incentivos à produção de energia baseadas em fontes
renováveis, nos sítios com aptidão técnica e económica geral, fazendo-se corresponder a Zona de Protecção aos Recursos e Sistemas
Naturais desta área protegida aos da REN, para a mesma finalidade. Este assunto é melhor desenvolvido no Anexo 2.
I) Ordenamento do território carece de uma profunda reflexão, envolvendo as populações locais, autarquias locais e todas as entidades
públicas com atribuições neste âmbito dentro do território. Desde a reavaliação da classificação do PNPG, a redefinição dos seus perímetros
internos e externo do PNPG, a harmonização e a conformação das áreas de acordo com os estatutos de conservação da natureza e da
biodiversidade, num contexto absoluta inter-acção entre o Homem e a Natureza, desde tempos imemoriais. Com os devidos ajustamentos às
formas de vida modernas e dentro das sínteses de equilíbrio possíveis entre a presença humana e as suas actividades económicas, sociais e
de lazer, de um lado e do ambiente, da conservação da natureza e da biodiversidade do outro, pretendemos valorizar as populações e o
território.
m) Relativamente ao processo Pan Parks, ele veio mais uma vez revelar o modo como o PNPG intervém no território, numa lógica estranha
aos interesses das populações locais e de uma forma que denota desrespeito e até afronta.
- Pan Parks revela-se mais um elemento perturbador entre as populações locais e será certamente fonte de conflitos, considerando que coloca
em confronto interesses e direitos das populações e dos agentes económicos ligados à actividade agrícola, nomeadamente à pastorícia,
enquanto, por outro lado, procura criar condições para se explorar um nicho de mercado dentro do Eco turismo.
- Esta falta de sensibilidade sobre questões estruturais do território, confundindo turismo com actividades tradicionais agrícolas, procurando
beneficiar uns em detrimento de outros e, num passo de mágica, passando a proibir o que até aqui é permitido (pastoreio) e a permitir o que
até aqui é proibido (visitação da reserva integral), já não nos surpreende, correspondendo à atitude déspota de quem quer dominar pela força
este território.
- Resta acrescentar que o pastoreio, para as populações locais, além de ser actividade económica é também cultura e modo de vida.
n) A Mata da Albergaria é uma área cujo potencial ambiental é elevadíssimo, isto é, estão presentes inúmeros factores biofísicos únicos que se
conjugam na riqueza biogenética presente, a qual vem consagrada no seu estatuto de Mata Nacional e na sua inclusão em Zona de Protecção
Total do PNPG, Rede Natura, entre outros, mas que se encontra ameaçada. Devido a proibição das praticas de gestão antrópica ancestral e
dos resultados que estão a vista, entendemos que é urgente a reintrodução gradual desta variável, bruscamente eliminada nas últimas
décadas, de forma a possibilitar a inversão da tendência de degradação e senescência da mata e o estabelecimento de novo equilíbrio
ambiental.
3. Normas que merecem revisão
Não obstante o acima exposto, existe um conjunto de normas que merecem revisão, correspondendo, grosso modo, as sugestões acima
referidas. Da proposta de Regulamento do POPNPG, sugere-se o seguinte:
a) No artº 4°, alínea c), é definida a actividade produtiva local, repercutindo-se em todo o regulamento os efeitos desta definição restritiva de
direitos e interesses das populações locais.
Desde logo, demonstra total desprezo pelo desenvolvimento local a fixação dos limites máximos naquele conceito. Depois, a caracterização
feita não corresponde a factores com valores intrínsecos naturais ou de protecção da natureza e da biodiversidade, pois hoje existem critérios
relacionados com o uso de meios ou processos amigos do ambiente, da eficiência energética e do tratamento dos resíduos. A fixação de um
nº máximo de 5 trabalhadores e de potências de 15 kVA e 4,10 kJ/h não garantem, de per si, a adequabilidade da actividade industrial com o
território, nem impede a existência de uma centena de microempresas, mas impede que se cresça acima do critério definido (artº 7°, alínea x
da proposta de Regulamento).
b) Considerando que o actual POPNPG permite a instalação de equipamentos de produção de energia solar e eólica nas zonas de protecção
parcial e complementar, dentro da área de ambiente natural (artº 15°, nº 2, alínea b), parece lógico e de elementar direito que na zona de
ambiente rural proposto nos documentos em análise se admita ser possível a instalação de equipamentos de produção de energias
renováveis, sujeitos sempre ao respectivo estudo de impacte ambiental.
c) No artº 4°, alínea aa), é definida a visitação, como sendo um acto turístico.
De acordo como DL n0 191/2009, de 19 de Agosto (lei de bases do turismo), este conceito implica que o acto seja praticado por um turista ou
por um agente económico ligado ao turismo.
Considerando que na lei antiga o conceito de visitação é muito mais vasto, pois está incluído no de circulação de pessoas e de bens, e no caso
das populações locais até lhes permite a livre circulação, não se compreende porque é que agora se quer vedar o acesso das populações
locais à área de ambiente natural fora das actividades laborais permitidas (exclusivamente relacionadas com o trabalho).
Será que nós não podemos passear na nossa terra?
Com que direito nos querem vedar o livre acesso á nossa propriedade, nos casos em que há mesmo propriedade privada em área de ambiente
natural?
Será para deixar os espaços totalmente livres para os turistas de Pan Parks, na sua wilderness área?
Será que também temos de pedir autorização para passear na área de ambiente natural?
Estamos convencidos que se trata de um equívoco e que com esta chamada de atenção seja corrigido facilmente o erro e às populações
locais não lhes sejam colocados entraves à sua livre circulação pelo seu território.
d) Falta no artº 4°(Definições), o conceito de população local. Sugere-se que seja criado este conceito para fixar um núcleo mais restrito de
pessoas, com fortes vínculos ao território, devendo incluir os proprietários e os compartes. Este núcleo de pessoas corresponderá às que
beneficiam do Estatuto de população local.
e) No artº 7°, alínea d), prevê-se a interdição de instalação de novos equipamentos de produção de energia, com excepção da microgeração.
Tendo em conta o preceituado no actual POPNPG, que permite a instalação de sistemas de produção eólica em área de ambiente natural,
propõe-se que seja admitida a instalação deste tipo de equipamentos em área de ambiente rural, sujeitando-os aos necessários estudos de
impacte ambiental.
f) No artº 7º, alínea r), a excepção de estacionar e de parar deve estender-se às populações locais, para as suas actividades quotidianas. Para
os proprietários dos terrenos servidos pelas vias em causa nem sequer deve ser necessário credencial.
g) No artº 7°, alínea s), deve acautelar-se a circulação das populações locais, particularmente dos proprietários, compartes e vezeiras, livre de
quaisquer condicionalismos para além dos relativos á segurança rodoviária.
h) No artº 7°, alínea v), deverá ainda permitir as referências' citadas aos estabelecimentos, produtos e actividades de animação turística, desde
que os mesmos se situem dentro do território do PNPG.
i) No artº 7°, alínea x), caso se mantenha o conceito de actividade produtiva local, esta proibição deve ficar confinada à área de ambiente
natural.
j) As populações locais devem ficar isentas de taxas pela emissão de autorizações e pareceres estabelecidos no art0 8°.
k) No artº 8°, alínea o), a fixação de 15 participantes deve limitar-se à área de ambiente natural.
I) No artº 8°, alínea o), devem ser consideradas também excepções as actividades realizadas em todos os caminhos e trilhos sinalizados na
área de ambiente rural e em todas as estradas abertas ao trânsito automóvel.
m) Deve ser removido o nº 4, do artº 11°, por ser desnecessário, dado que decorre da lei geral.
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n) No artº 12°, devem ser permitidas as seguintes actividades humanas tradicionais, feitas pelos compartes, proprietários e vezeiras, sem
necessidade de autorização e muito menos com pagamento de taxas:
- livre circulação das pessoas atrás referidas;
- pastoreio tradicional, incluindo o de feirio;
- maneio das pastagens, pelos métodos ancestrais;
- reconstrução e manutenção de cabanas, muros e trilhos;
- roça de mato, recolha de lenha e frutos silvestres.
o) Deve ser eliminado do nº 3, artº 12°.
p) No artº 13°, nº 1, deve ser reintroduzida a designação culturais, pois a ZPP1 possui valores culturais evidentes e que influenciaram o
desenvolvimento dos próprios valores naturais.
q) No art"º14°, devem ser permitidas as seguintes actividades humanas tradicionais, feitas pelos compartes, proprietários e vezeiras, sem
necessidade de autorização e muito menos com pagamento de taxas:
- livre circulação das pessoas atrás referidas;
- pastoreio de feirio;
- reconstrução e manutenção de cabanas e muros;
- trânsito motorizado para satisfazer as necessidades das populações locais;
- roça de mato, recolha de lenha e frutos silvestres;
- caça e pesca existentes (sujeito a autorização);
- instalação de novos apiários (sujeito a autorização)
r) Deverá ser permitida a livre visitação a título individual, ou familiar, nos trilhos e caminhos existentes. Por exemplo, a circulação automóvel é
permitida (com excepção do período estival, é livre) na estrada da fronteira da Portela do Homem (artº 14°, nº 3) e, de acordo com as normas
previstas para a ZPP1, os turistas para lá passarem a pé, a desviarem-se dos automóveis, ficam sujeitos a autorizações e taxas.
s) No artº 14°, nº 3, deve retirar-se a referência ao edital de acesso à Mata da Albergaria e a Portaria aqui referida deveria ser revista para
acolher as excepções já introduzidas (residentes em Lobios), entre outras sugestões apresentadas nas sessões públicas.
t) O artº 15°deveria fazer referência aos valores culturais, com as consequências dai resultantes.
u) No artº 16°, nº 1, devem ser permitidas as seguintes actividades humanas tradicionais, feitas pelos compartes, proprietários e vezeiras, sem
necessidade de autorização e muito menos com pagamento de taxas:
- livre circulação das pessoas atrás referidas;
- pastoreio de feirio;
- recolha de lenha;
- caça e pesca existentes (sujeita a autorização).
v) As autorizações previstas no n" 2, do artº 16°, devem ser isentas de custos para as populações locais
x) No artº 16°, nº 2, alínea b) a palavra aldeias deve ser substituída por populações locais.
z) As actividades previstas alínea I), do nº 2, do artº 16°, quando exercidas a título individual, ou familiar, devem ser excluídas de autorização
ou parecer. A manter-se esta exigência, tornar-se-á impraticável a sua implementação devido à elevada procura e à falta de meios e
influenciará muito negativamente o sector do turismo, particularmente pelos efeitos directos na visitação.
aa) No artº 18°, nº 2, devem ser permitidas as actividades tradicionais e aquelas que se revelem fundamentais para o desenvolvimento
sustentado das populações locais, sem haver lugar ao pagamento de taxas pelo ICNE.
bb) No artº 18°, nº 2, devem ser permitidas as seguintes actividades, sujeitas a licenciamento e sem aplicação de taxas:
- instalação de sistemas de produção de energias renováveis;
- instalação de industrias e empreendimentos turísticos que demonstrem trazer valor acrescentado para o território, adequando-se a sua
dimensão ao local concreto de implantação, à tipologia da estrutura e a sujeição a critérios relacionados com o uso de meios ou processos
amigos do ambiente, da eficiência energética e do tratamento dos resíduos.
cc) No artº 20°, nº 1, alínea c), deve ser substituída a palavra aldeias por populações locais.
dd) No artº 20°, nº 1, alínea d), deve considerar-se a instalação de unidades industriais adequadas ao local e não apenas dentro do conceito
definido e agora contestado nesta participação.
ee) O artº 26°, n°1, ao não considerar como área de exclusão de regime de protecção específica determinados aglomerados urbanos,
designadamente os situados acima da cota de 900 metros, implica que ficarão sujeitos aos procedimentos previstos no ert" 8°, alínea c) e arfO
32°, n°11, ambos da proposta de Regulamento do POPNPG, ao que irá corresponder a aplicação de taxas exageradas (Portaria 1245/2009) e
aos honorários de um arquitecto.
Sabendo-se que este local é caracterizado por um baixo nível de desenvolvimento socioeconómico e de parcos recursos dos residentes,
sugere-se a isenção de taxas administrativas e o apoio dos serviços do PNPG, designadamente de arquitectura, com vista a uma efectiva
diferenciação positiva, de interesse e valorização da riqueza deste sítio.
ff) No artº 27°, deve considerar-se também as práticas relacionadas com o turismo, designadamente a hotelaria, restauração e animação
turística, com a consequente criação de um artigo com os princípios orientadores deste sector específico de actividade.
gg) No artº 28°, nº 1, a prática da agricultura e pastorícia são remetidas para um Código de Boas Práticas, esperando-se que seja consensual,
mereça o reconhecimento das populações locais e se revele um instrumento de colaboração e apoio por parte do PNPG.
hh) O pareceres previstos no nº 2 do artº 28°, devem ser gratuitos.
ii) Deve ser eliminada a referência à efectividade do pastoreio no nº 3, do artº 28°e deve ser incluída a referência ao pastoreio de feirio.
jj) No artº 28°, nº 4 deve ser incluído o feirio.
II) O artº 29°, nº 3, não se deve aplicar aos terrenos particulares, incluindo baldios. Deste modo, ou são redefinidos os limites das ZPP, ou a
norma não se aplica aos terrenos privados.
mm) Os pareceres previstos no artº 32°, devem ser isentos de custos.
nn) A redacção do nº 3, do artº 32°deve permitir que se façam obras de ampliação para requalificação de edifícios e de empreendimentos
turísticos, designadamente quando se destinem à sua reclassificação para tipologias, grupos ou categorias mais elevadas.
00) A intervenção do arquitecto prevista no n" 11, do artº 32°, deve ser por conta do PNPG, sempre que a lei geral o não exija.
pp) O artº 33°está incompleto, pois não contempla as actividades de lazer. Em alternativa, este tipo de ócio deveria ser tratado
autonomamente, tanto para as actividades espontâneas a título individual como familiares, devendo, por isso, levar-se em conta:
- fora da área de protecção total, as actividades de visitação espontâneas devem ser permitidas pelos caminhos e trilhos marcados;
- apenas as actividades organizadas para observação da natureza e de cariz comercial devem ficar sujeitas a autorização do ICNB;
- há que diferenciar claramente as actividades individuais e familiares dos grupos organizados;
- o eventual condicionalismo imposto à visitação a título individual e familiar, deverá ocorrer indirectamente, através do fornecimento de
informação sobre os trilhos autorizados, com recomendações e conselhos a ter na visitação;
Deve ainda prever-se a abertura das actividades náuticas não motorizadas na albufeira de Vilarinho das Fumas.
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qq) Ainda sobre o ert" 33°e todas as outra normas relacionadas com a visitação ou actividades desportivas e de animação turística, deverá
levar-se me conta que a maior parte do território que integra o PNPG é privado e que as autorizações com elas relacionadas e eventuais taxas
aplicadas devem compensar os seus proprietários em medida superior à do ICNB.
rr) Quanto às áreas de intervenção específica, contidas no Anexo 1/1, sugere-se que deixe de se investir em instalações ou equipamentos
relacionados com actividades marcadamente privadas, como sejam parques de campismo e pousadas de juventude.
ss) Os limites da Mata Nacional, desenhados na carta de estrutura de propriedade estão errados, nomeadamente com o terreno particular do
Mourinho.
Apesar de se reconhecer que este documento não é bastante para modificar o regime de propriedade, aos limites que forem definidos como
sendo de mata nacional irão corresponder estatutos diferentes de protecção e, por esta via, o monte do Mourinho ficará sujeito a um nível de
protecção indevido.
Os limites fixados devem ser modificados, fazendo-os passar por:
- Cabeço do Torga
- Fraga da Roca Gorda
- Concões
- Cabeço do Areeiro
- Portela de Confurco
- Fundo da Carga do Mourinho
- Portela do Prado Amarelo
- Portela da Quelha do Prado Amarelo
- Fraga da Portela de Perro

Resposta:
Não existe qualquer estatuto de populações locais nem cabe ao PO criá-lo. Para os efeitos pretendidos para os beneficiários de tal estatuto, o
PO utiliza a figura do residente, cuja definição foi alterada no sentido proposto. Assim, foi reduzida a definição de residente ao que tem laços
com o território do PNPG, excluindo os habitantes do concelho que não estão sujeitos às suas restrições. No entanto, sendo actualmente o
PNPG uma Área Protegida transfronteiriça, esse estatuto, a par do que será reconhecido pelo Parque Natural da Baixa Limia – Serra do Xurés,
deve manter-se para os habitantes deste. Por outro lado, todos os que, de alguma forma, seja permanente ou não, têm laços com o território e
estão sujeitos às suas restrições, devem usufruir desse estatuto. A nova redacção da al. x) do art.º 4.º passa a ser a seguinte: “Residente –
indivíduo natural ou com habitação, propriedade ou residência profissional ou que seja comparte de baldio no território do Parque
Transfronteiriço Gerês – Xurês”.
O PO não estabelece taxas ou qualquer pagamento pelas autorizações ou pareceres a que sujeita algumas actividades, pelo que também não
lhes pode estabelecer isenções.
O PO garante os direitos reivindicados relacionados com os usos e costumes. Para tornar mais explícito e claro esse entendimento e reforçar
esses direitos, foram alteradas a al. h) do n.º 1 do art.º 14.º, relativo à ZPP1, para a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura
ou, quando efectuadas por residentes para fins de autoconsumo, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e
cogumelos silvestres”; e a al. b) do n.º 1 do art.º 16.º, relativo à ZPP2, para a seguinte redacção: “As actividades tradicionais da pastorícia, da
apicultura, da roça de mato, do corte e apanha de lenha e da recolha de frutos e cogumelos silvestres”; e acrescentada uma nova al. h) ao n.º
1 do art.º 12.º, relativo à ZPT, com a seguinte redacção: “Para práticas tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha
e de recolha de frutos e cogumelos silvestres, quando exercidas pela população local exclusivamente para fins de autoconsumo”.
Relativamente ao pastoreio, foi também alterada a redacção do n.º 3 do art.º 12.º, de forma a garantir que a vontade das populações é tida em
conta, para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a presença humana para os fins
referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições acordados com as autarquias
locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”. Do mesmo modo, para dissipar dúvidas
suscitadas pela redacção do preceito, alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só
pode ser realizado pelas populações locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de
forma tradicional e em regime extensivo “.
A definição de actividade produtiva local constante da al. c) do art.º 4.º é a definição constante da legislação referente a actividades industriais
e é só a este tipo de actividades que a mesma se aplica – e não à instalação de empresas não industriais. A única actividade classificada
como industrial praticada no território do PNPG que ultrapassa os limites legais estabelecidos para a actividade produtiva local é a ligada aos
fumeiros, e esses estão devidamente salvaguardados pelo PO. Fora essa actividade, que ultrapassa os limites da actividade produtiva local
mas que está intimamente relacionada com a actividade produtiva da região, não se concebe a instalação de outras indústrias de grande
produção no território do PNPG, por serem incompatíveis com a protecção dos recursos e valores naturais.
Concorda-se com a chamada de atenção e alterou-se a definição constante da al. aa) do art.º 4.º para a seguinte redacção: “Visitação – acto
recreativo que tem por objectivo, através do contacto com a natureza, a fruição e o conhecimento dos valores do património natural e cultural
do PNPG e da sua região, englobando o desporto de natureza”. Do mesmo modo, para tornar mais explícita e clara a liberdade de movimento
e circulação dos residentes e distingui-la da visitação, foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 12.º, relativa à ZPT, com a seguinte
redacção: “Em situação de trânsito pedestre, quando efectuado por residentes “ e uma nova al. i) ao n.º 1 do art.º 14.º, relativa à ZPP1, que
ficou com a seguinte redacção: “Para o trânsito, motorizado e não motorizado, de residentes”.
Não se concorda com o comentário à al. d) do art.º 7.º. A exploração de recursos hídricos ou eólicos (isto é, barragens e parques eólicos) para
a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos considerados incompatíveis com os objectivos de
conservação que presidem à existência do PNPG.
O PO não altera o regime em vigor relativamente à passagem e paragem na Mata de Albergaria, mais concretamente na estrada da Bouça da
Mó. O disposto na al. r) do art.º 7.º e no n.º 3 do art.º 14.º do regulamento do PO reproduz ou remete para as condições constantes no Edital
de acesso à Mata de Albergaria, em vigor desde 1999, e para a Portaria que regula as condições de acesso a essa área. No entanto,
considerando que o referido Edital estabelece já as condições para outorga de credenciais de estacionamento e em consonância com a
redacção constante do n.º 3 do art.º 14.º do Regulamento do PO, alterou-se a redacção da al. r) do art.º 7.º para o seguinte: “O estacionamento
e paragem de veículos motorizados ao longo da estrada florestal que liga Leonte à Portela do Homem e da estrada florestal que percorre a
margem esquerda do rio Homem e da albufeira de Vilarinho das Furnas, excepto veículos de residentes, quando credenciados, e veículos do
ICNB e demais autoridades com funções de fiscalização”.
Quanto ao disposto na al. s) do art.º 7.º, o mesmo não estabelece qualquer proibição, refere apenas que é interdito circular em estradas
interditas ou condicionadas, em desrespeito dos condicionalismos aplicáveis. Como é óbvio não se aplica à rede viária pública, mas a estradas
e caminhos particulares, nomeadamente do domínio privado do Estado, sem prejuízo dos direitos de servidão constituídos.
Não se concorda com a sugestão para a al. v) do art.º 7.º no sentido de acrescentar estabelecimentos, produtos e actividades de animação
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turística porque os estabelecimentos já estão incluídos e os produtos e actividades também, desde que credenciados.
Não se concorda com as sugestões para a al. o) do art.º 8.º pois as actividades turísticas com mais de 15 participantes são susceptíveis de
deteriorar valores naturais, mesmo em Área de Ambiente Rural, que apesar de ter níveis de protecção menos elevados não é isenta de valores
e da correspondente necessidade de os proteger, servindo a autorização como garantia de que são encontradas as melhores soluções para
prevenir qualquer deterioração. Do mesmo modo, os eventos desportivos ou recreativos, pelo grande número de público e participantes que
implicam, necessitam da mesma salvaguarda, salvo quando decorram em locais confinados e preparados para os acolher.
Discorda-se com a sugestão de eliminar o n.º 4 do art.º 11.º, pois embora decorra da lei geral este preceito representa uma garantia para os
proprietários e compartes que importa assegurar e manter presente.
Discorda-se da sugestão para o n.º 1 do art.º 13.º e para o art.º 15.º porque não corresponde à verdade. Um POAP tem por finalidade a
salvaguarda dos valores naturais e foram estes que influenciaram o zonamento constante da Carta de Síntese do PO.
Não se concorda com a sugestão de permitir actividade cinegética ou haliêutica em ZPP1 e ZPP2 porque o pretendido é excluir das Áreas de
Ambiente Natural e das zonas com maior nível de protecção, pela riqueza dos valores naturais em presença e a obrigação da sua preservação,
o esforço de caça e de pesca. Pelo actual PO de 1995, a caça e a pesca só podem ser exercidas em áreas concessionadas, sendo que uma
concessão é uma permissão delimitada no tempo, e o PO garante que os direitos para exercer a actividade cinegética ou haliêutica nessas
zonas, por força das concessões em vigor, são respeitados até à sua caducidade, que em muitos casos só acontecerá no final da vigência do
próprio PO.
São de acolher as sugestões avançadas no sentido de rever o regime de visitação, permitindo que a visitação individual ou familiar na ZPP1 e
na ZPP2, por trilhos e caminhos existentes, não necessite de autorização, que se manteria apenas para a visitação organizada ou de grupos.
Assim, foi alterada a al f) do n.º 1 do art.º 14.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para fins de visitação em trilhos, estradas, caminhos
existentes ou outros locais autorizados”; e o n.º 2 do art.º 14.º para a seguinte redacção: “Nas zonas de protecção parcial de tipo I a presença
humana está sujeita a autorização do ICNB, I.P., nos casos referidos nas alíneas a) a e) do número anterior e, no caso da alínea h), quando
referente à instalação de novos apiários, bem como, para não residentes, nos casos referidos nas alíneas f), quando organizada ou realizada
por grupos superiores a dez pessoas, e g)”; foi acrescentada uma nova al. g) ao n.º 1 do art.º 16.º, com a seguinte redacção: “O trânsito
motorizado de não residentes nas estradas florestais abertas ao tráfego automóvel e a visitação, individual ou em grupo até um máximo de dez
pessoas, em trilhos, estradas, caminhos existentes ou outros locais autorizados”; e foi alterada a al. l) do n.º 2 do art.º 16.º, para a seguinte
redacção: “A visitação, organizada ou em grupos com mais de dez pessoas, em trilhos, estradas, caminhos existentes ou outros locais
autorizados”.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
O pastoreio de feirio é uma modalidade do pastoreio em regime extensivo e como tal está devidamente contemplado e salvaguardado no PO.
O PO não procedeu ao ordenamento de Albufeiras, uma vez que esse ordenamento é objecto de um PO específico, com regras específicas e
da competência de outra entidade pública que não o ICNB. O disposto na al. b) do n.º 6 do art.º 33.º relativamente a embarcações limita-se a
verter o que, sobre esse assunto, dispõe a legislação específica.
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado.
As restantes questões ou estão já implicitamente respondidas ou não têm relação com o PO.
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N.º participação:

284

Tipo Participante: Particular

Nome: Américo Fernandes

Comentários/Questões:
I apologize for writing in English. Unfortunately my written Portuguese is not adequate to communicate my views on the matter. Afiar reading the
new plan (POPNPG). I can only assume it is designed to impoverish, punish, and push the remaining native residents out of the Parque. Is it
not enough that most of the people frem this region have already been pushed out ot the country? If my family had economic opportunity, we
would never have left this beautiful regian and lts unique culture. On behalf of Parque residents temporaly Iiving abroad, I ask that you consider
our future ln the Parque where we belong.
The new economy holds much promise for the people of the Parque. Responsible and renewable energy development (Wind) can help these
most disadvantaged people out of poverty. As far as I know, renewable green energy trom wind is not incompatible with the objectives ot any
Parque in any country within lhe European Union. I do not understand the reasoning for Wind Farm exclusion within private and common lands
within the Parque. After all these conditions do not affect citizens outside the Parque anywhere in Portugal. Why are we singled out and
restricted from economic benefit of our ancestral lands? If the Parque wants to control our lands, it should pay for them. How much is it worth?
As you well know, our lands within the Parque are now the richest in ali of Portugal in lhe context of the new economy. Wind energy potential
blowing across QYIJands is worth billions of Euros. Who is going to pay us for this huge loss? New taxes are also proposed in the plan. How
are we suppose to pay for these new taxes?
I would Iike to propase development of Wind Farm. Village Cooperatives for the direct benefit of Native resídents only. No outside ínvestment.
The government can provide econorníc incentives to encourage these poor villages to develop and own Wind Farms collectivelly for mutual
benefit, on their common lands. Poverty will disappear and new taxes can be paid. It is my bellef after communicating wtth natives ot the
Parque, this proposaí wouíd be accepted by most because it directly improves each VilIage tamily's socioeconomic circumstances. The current
Pro Der plan is lnadequate and will only help very few residents and leaving most in poverty.
The plan as presented demonstrates a great injustice to all families of the Parque and should not proceed. Please consider my proposed plan. lt
will not affect the viability of the Parque. Lets us work together and make it work for the mutual benefit of the Parque and its poor residents.
Native Parque resident temporarily living abroad (Portelinha, Castro Laboreiro).

Resposta:
O PO permite a instalação de aerogeradores para uso comunitário, desde que em sistema de microgeração, que é suficiente para esse fim.
A exploração de recursos eólicos (parques eólicos) para a produção de energia eléctrica, excepto em sistema de microgeração, tem impactos
considerados incompatíveis com os objectivos de conservação que presidem à existência do PNPG.
Não cabe ao PO atribuir compensações pelos rendimentos que possam perder-se por via da interdição de actividades.
O PO não prevê nem estabelece qualquer taxa.
O PO introduz regras de ordenamento do território em função dos objectivos legalmente previstos para um POAP. Essas regras, que variam
consoante os níveis de protecção delimitados, não alteram o regime de propriedade constitucionalmente consagrado nem esvaziam o direito à
propriedade privada dos seus elementos fundamentais. Mas caso um proprietário considere que o seu direito à propriedade privada foi
esvaziado, está garantido constitucionalmente e pelo próprio PO o seu direito a ser compensado ou expropriado por interesse público.
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N.º participação:

285

Tipo Participante: Associação

Nome: Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza

Comentários/Questões:
Após análise dos documentos em consulta verificamos duas alíneas da "Proposta de Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque
Nacional da Peneda-Gerês" que, a manterem-se na redacção actual, terão sem dúvida um impacto nefasto nos objectivos de Conservação da
Natureza na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).
Uma das alíneas de que discordamos em absoluto é a alínea e) do número 1 do Artigo 12.º da Proposta em análise:
Artigo 12.º Disposições específicas
1 - Nas zonas de protecção total a actividade humana só é permitida: e) Para fins de visitação pedestre nos trilhos existentes;"
Consideramos que a permissão de visitação pedestre nas Zonas de Protecção Total é totalmente inadequada por colocar em risco os valores
naturais das referidas zonas, nomeadamente os valores faunísticos.
Consideramos que esta possibilidade configura um retrocesso na gestão destas Zonas de Protecção Total e, na prática, fomentará a
diminuição do grau de protecção destas áreas, e a consequente desvalorização das mesmas.
Mais, consideramos que esta abertura à visitação pedestre (ainda que condicionada a uma autorização do ICNB, de acordo com o n°2 do
mesmo artigo irá pôr em causa todos os esforços de conservação desenvolvidos para estas áreas pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês
(PNPG) ao longo das últimas décadas.
Note-se que estes trilhos, depois de conhecidos, poderão ser utilizados por pessoas sem a devida autorização do ICNB, uma vez que o PNPG
não tem os meios necessários para uma efectiva vigilância das visitas a estas áreas.
Mesmo tratando-se de visitas autorizadas pelo ICNB, julgamos que o PNPG não tem meios humanos suficientes para garantir a fiscalização de
um correcto comportamento por parte dos visitantes.
Assim, por considerarmos que este é um perigoso precedente que no futuro poderá levar à desclassificação destas áreas, e por considerarmos
que os valores naturais que estas Zonas de Protecção Total pretendem conservar ficarão em perigo, propomos a eliminação da alínea e) do
ponto 1 do Artigo 12.º do Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
A outra alínea que merece a nossa discordância é a alínea d) do número 6 do Artigo 30.°da "Proposta de Regulamento do Plano de
Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês:
"Artigo 30.º Floresta
6 - Nas zonas de protecção complementar a actividade florestal deve obedecer ainda às seguintes regras:
d) Em áreas de vegetação autóctone, os cortes só são permitidos mediante autorização do ICNB, LP., com marcação das árvores, excepto o
corte individual de espécimes com diâmetro à altura do peito inferior a 50 cm."
Consideramos que o valor de 50 cm de diâmetro à altura do peito (DAP) é um valor excessivo e que na prática autoriza o corte indiscriminado
da maior parte dos carvalhos e outras espécies presentes nestas zonas.
Existe o risco efectivo de cortes em grande escala se houver alterações no preço das lenhas e dos combustíveis para aquecimento.
Assim, por considerarmos que a autorização de corte individual de árvores com menos de 50 cm de DAP põe em risco a maior parte da
vegetação arbórea existente nas Zonas de Protecção Complementar, propomos uma mudança de redacção para a referida alínea de modo a
que fique: "d) Em áreas de vegetação autóctone, os cortes só são permitidos mediante autorização do ICNB, LP., com marcação das árvores,
excepto o corte individual de espécimes com diâmetro à altura do peito inferior a 35 cm.".

Resposta:
Não concordamos com a proposta para a al. e) do n.º 1 do art.º 12.º. A visitação, desde que devidamente enquadrada e controlada, não é
susceptível de pôr em causa os valores naturais da ZPT.
Concordamos com a proposta para a al. d) do n. 6 do art.º 30.º e com a justificação técnica avançada. Ficou com a seguinte redacção: “Em
áreas de vegetação autóctone, os cortes só são permitidos mediante autorização do ICNB, I.P., com marcação das árvores, excepto o corte
individual de espécimes com diâmetro à altura do peito inferior a 35cm”. Em sintonia foi alterada igualmente a al. b) do art.º 8.º, que ficou com
a seguinte redacção: “A modificação do coberto vegetal através da realização de cortes rasos de povoamentos florestais, pela redução do
coberto arbóreo ou arbustivo autóctone, excepto quando referente a corte de mato no âmbito da actividade agro-pecuária, e pelo corte
individual de espécies arbóreas autóctones com diâmetro à altura do peito superior a 35cm, excepto quando enquadrado por instrumentos
válidos de ordenamento florestal e actividades previstas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios”.
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N.º participação:
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Tipo Participante: Câmara Municipal

Nome: Câmara Municipal de Ponte da Barca

Comentários/Questões:
Na sequência do acompanhamento que esta Câmara Municipal efectuou ao Plano de Ordenamento do Parque Natural da Peneda-Gerês
agradecemos desde já o enquadramento dos comentários anteriormente feitos. No entanto, para além dos aspectos já referidos por esta
autarquia no parecer final sobre a proposta do Plano, salientamos a necessidade de enquadrar ainda:
As Zonas de Protecção Complementar tipo II no âmbito e objectivos refere no seu n.º 1 que constitui "uma forma de concentração da
construção em meio rural" no entanto nas disposições específicas a construção é fortemente condicionada, referindo até "(")são interditas
obras de construção civil (")".
Por outro lado a proposta não verte o acordado com a Câmara relativamente aos perímetros urbanos e rurais, integrando em "áreas não
abrangidas por regimes de protecção específica': como se de perímetros de aglomerados se tratasse, áreas que o PDM não pretende afectar à
construção e, no sentido contrário, excluindo daquelas, terrenos que o PDM classifica como solo urbano ou qualifica como aglomerado rural.
Esta questão tem especial relevância quando se constata que existem áreas urbanizadas e consolidadas em "zona de protecção
complementar do tipo II” e áreas livres em "áreas não abrangidas por regimes de protecção específicas”.
Refira-se ainda que o PDM considera a categoria de "espaço de edificação dispersa", em acordo com o Decreto Regulamentar n.º 11/09, de 29
de Maio, a qual não é devidamente tratada no POPNPG, parecendo até estar omissa.
Neste sentido, apresentamos a nossa discordância ao Plano por este não enquadrar as situações já anteriormente consensualizadas,
sobretudo as agora expostas.

Resposta:
O PO pretende limitar a construção de novas edificações em ZPC 2, concentrando-as nos aglomerados urbanos ou rurais existentes. Esses
aglomerados já não são ZPC 2 mas Áreas Não Abrangidas por Regimes de Protecção Específica (ANARPE).
Foi feita a harmonização e o enquadramento entre as ANARPE e os núcleos urbanos e rurais pretendidos, em parceria com os técnicos do
Município, com respectivas alterações na Carta de Síntese.
Aceita-se a sugestão apresentada para alterar a al. f) do art.º 6.º, que ficou com a seguinte redacção: “A valorização do património histórico,
arqueológico e arquitectónico, privilegiando a conservação de monumentos e de outros valores culturais, a reabilitação e reutilização das
construções e infra-estruturas tradicionais, assegurando a sua integração funcional, estética, ambiental e paisagística e revitalizando os usos e
costumes locais assim como o ordenamento e a qualificação dos aglomerados”.
Aceita-se a sugestão apresentada para alterar o n.º 1 do art.º 9.º, que ficou com a seguinte redacção: “A área territorial abrangida pelo
POPNPG integra áreas prioritárias para a conservação da natureza sujeitas a diferentes níveis de protecção e de gestão”.
Aceita-se a sugestão apresentada para alterar a subal iii) da al c) do n.º 1 do art.º 18.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para
empreendimentos turísticos, quando localizados em áreas inseridas numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) no âmbito de
um Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas (POAAP) ou em áreas delimitadas como Espaço de Vocação Turística no âmbito
de um Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) válido e ainda quando para equipamentos localizados no interior de parques de
campismo existentes”.
Aceita-se a sugestão apresentada para alterar a al. f) do n.º 1 do art.º 20.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para habitação, quando
localizadas em solo urbano, em aglomerado rural ou em espaço de edificação dispersa definido por Plano Municipal de Ordenamento do
Território (PMOT)”.
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Tipo Participante: Associação

Nome: Sociedade da Vezeira de Rio Caldo

Comentários/Questões:
Quando o Parque Nacional Peneda Gerês (PNPG) foi criado em 1971, já a nossa Sociedade pastoreava a sua Vezeira há mais de 300 ano,
segundo os consagrados antigos usos e costumes. Como tal, esta Sociedade não aceita o exposto no nº 3, do Artigo 12.°, nem o mesmo nº 3
do Artigo 28.°, pois os mesmos têm como único propósito condenar uma actividade secular, que para quem conhece a sua história, sempre
contribuiu para preservar e moldar a área do Parque, tal como vocês a receberam, quando criaram o Parque Nacional.
Não prescindimos ainda, de manter os nossos currais e os nossos trilhos limpos, de fazer, no período indicado, as indispensáveis queimadas
controladas para a renovação das pastagens, e a manutenção dos nossos fornos, tal como devem estar. Aliás, as promessas feitas pelo
PNPG, aquando da sua criação às populações locais, sempre foram neste sentido: ajudar as populações na melhoria da sua qualidade de
vida. Infelizmente o PNPG, nestes últimos 38 anos, só tem proibido e destruído aquilo que a nossa Sociedade e outras preservaram durante
séculos.

Resposta:
O PO permite o pastoreio em todo o território onde o mesmo é praticado. Nesse sentido e para dissipar dúvidas suscitadas pela sua redacção,
alterou-se o n.º 3 do art.º 28.º, que ficou da seguinte forma: “Nas zonas de protecção total o pastoreio só pode ser realizado pelas populações
locais nos terrenos onde, segundo os usos e costumes, costuma ser praticado e deve ser efectuado de forma tradicional e em regime
extensivo “.
Foi considerada a possibilidade de dúvidas resultantes da redacção do n.º 3 do art.º 12.º. De forma a garantir que a vontade das populações é
tida em conta alterou-se a redacção para o seguinte: “Nas zonas de protecção total, em casos excepcionais devidamente fundamentados, a
presença humana para os fins referidos na alínea f) do n.º 1 pode ser temporariamente interditada pelo ICNB, I.P., por períodos e condições
acordados com as autarquias locais territorialmente competentes e, no caso de terrenos comunitários, com os compartes”.
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Tipo Participante: Câmara Municipal

Nome: Câmara Municipal de Montalegre

Comentários/Questões:
Comentários:
1- Ponto iii) da alínea c) do artigo 18.°. Completar com … "ou previstos em PMOT";
2- n.º 1 do artigo 19.°. É referido que as "zonas de protecção complementar de tipo II" constituem "uma forma de concentração da construção
em meio rural". Este objectivo não está em consonância com as disposições específicas do artigo 20.º.
3- Alínea e) do n.º 1 do artigo 20.°. Esclarecer que, por "Instrumento de Gestão Territorial válido" se entende a revisão do PDM. Devem ainda
incluir-se os "aglomerados rurais", à semelhança do estabelecido na alínea f) do mesmo número;
4- n.º 4 do artigo 20.°. Deve ficar claro que por "PMOT em vigor" se entende a revisão do PDM, previsivelmente a aprovar após o POPNPG.
Deve ainda estender-se esta disposição aos "aglomerados rurais";
5- n.º 1 do artigo 26.°. Deve ser repensado o critério dos 900 metros de altitude para efeito da delimitação das "Áreas não abrangidas por
regime de protecção específico". A adopção deste critério motiva que alguns lugares de dimensão semelhante ao de sede de freguesia
(Travassos, Paredes) fiquem excluídos, enquanto outros, sem qualquer dinâmica e de dimensão reduzida (Xertelo, CheIo, Chão, S. Ane) sejam
incluídos;
6- Quero ainda salientar que a proposta proíbe as mini-hidricas. Mas há o compromisso de viabilizar empreendimentos fora do PNPG mas com
entancamento nos rios limite - Cávado em Laivos/Outeiro e Rabagão em Covêlo do Gerês;
7- Os empreendimentos turísticos em Cabril-Barca, em Xertelo, em Pitões e como é que podem ser viabilizados?

Resposta:
De forma a permitir a ampliação ou a instalação de novos empreendimentos turísticos, aceita-se a sugestão e alterou-se a subal. iii) da al. c)
do n.º 1 do art.º 18.º, que ficou com a seguinte redacção: “Para empreendimentos turísticos, quando localizados em áreas inseridas numa
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) no âmbito de um Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas (POAAP) ou
em áreas delimitadas como Espaço de Vocação Turística no âmbito de um Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) válido e
ainda quando para equipamentos localizados no interior de parques de campismo existentes”.
Não se entende a falta de consonância referida entre o n.º 1 do art.º 19.º e as disposições do art.º 20.º.
O PMOT em vigor é o PMOT em vigor à data dos factos em análise, isto é à data da pretensão para um empreendimento turístico ou para as
obras referidas. Não necessita de qualquer esclarecimento suplementar.
Foi considerada a sugestão para o n.º 4 do art.º 20.º, que ficou com a seguinte redacção: “As obras de alteração, recuperação, reconstrução e
ampliação referidas no número anterior, quando localizadas em perímetro urbano ou em aglomerado rural definidos por PMOT em vigor, estão
isentas de parecer do ICNB, I.P.”.
A diferenciação de regimes de tutela nos aglomerados tinha por objectivo preservar alguns núcleos urbanos que, por factores vários, mantém
uma harmonia arquitectónica e uma integração na paisagem admiráveis. Prevendo o PO que, na generalidade dos aglomerados, o ICNB deixe
de se pronunciar sobre várias questões, que ficam sob a tutela administrativa exclusiva das autarquias locais e apenas sujeitas ao PDM em
vigor, procurou-se, através de critérios objectivos, excluir desse regime os aglomerados que tivessem características susceptíveis de maior
protecção, os chamados aglomerados qualificados na linguagem do PO de 1995. Esses critérios objectivos foram traçados, conforme
explicitado no n.º 1 do art.º 26.º do Regulamento, tendo em conta o facto de não serem sede de freguesia, não terem dimensões espacial ou
demográfica significativas e estarem situados acima dos 900 metros de altitude, tudo características que esses núcleos urbanos que se
pretendem preservados acumulam. No entanto, pela aplicação destes critérios objectivos, acabam por também cair no âmbito da excepção
outros aglomerados que não merecem particular cuidado, criando uma dualidade de regimes dificilmente explicável. Não se conseguindo
encontrar outros critérios objectivos diferenciadores que reduzam ou anulem a margem de erro, e não se pretendendo nomear um a um os
aglomerados sujeitos a maior protecção, pela carga subjectiva que essa nomeação implica, mas atendendo a que, como está, os resultados
obtidos são susceptíveis de criar desigualdades de tratamento objectivamente insustentáveis e que também às autarquias locais cabe a
responsabilidade de preservar esses núcleos urbanos mais característicos e preservados, através da criação de regras específicas nos
respectivos PDMs, o ICNB considera que é preferível retirar a excepção do PO. Assim, o n.º 1 do art.º 26.º passa a ter a seguinte redacção: “As
áreas não abrangidas por regimes de protecção específica são as áreas delimitadas como tal na planta de síntese, correspondendo às áreas
urbanas existentes “ e na Planta de Síntese é acrescentada a delimitação das áreas em falta.
A possibilidade de mini-hídricas em linhas de água que estejam situadas no limite do território do PNPG está prevista. Para tornar mais
explícita essa possibilidade foi alterada a al d) do art.º 7.º que ficou com a seguinte redacção: “A instalação de novas infra-estruturas de
produção de energia eléctrica utilizando recursos hídricos ou eólicos, excepto em sistema de microgeração ou, no caso de recursos hídricos,
em linhas de água já artificializadas e que sejam limite do PNPG”. Do mesmo modo foi alterada a al. a) do n.º 1 do Art.º 18.º, que ficou com a
seguinte redacção: “A construção de barragens, diques e pontos de água, excepto os destinados à protecção contra incêndios, aproveitamento
energético, abastecimento público de água, rega ou abeberamento de gado”.
Os empreendimentos turísticos podem ser viabilizados pela criação de Espaços de Vocação Turística em PDM.
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