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1. Enquadramento geral
Os fundamentos técnicos da presente proposta foram desenvolvidos no âmbito do projeto
LIFE MarPro (NAT/09/PT/000038 – Conservação de espécies marinhas em Portugal
continental), designadamente pelos parceiros Universidade de Aveiro, Universidade de Minho
e Sociedade Portuguesa para a Vida Selvagem, em estreita colaboração com o ICNF.
A fundamentação científica e a metodologia de análise dos dados nas quais se baseia a
presente proposta encontram-se descritas no relatório “Araújo et al. 2016. Proposta de Sítios
de Interesse Comunitário, Relatório não publicado. LIFE MarPro” produzido no âmbito do
projeto acima referido.

2. Nota Introdutória
2.1 A Rede Natura 2000 no meio marinho em Portugal Continental
A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito comunitário que compreende as áreas
classificadas como Zonas Especiais de Conservação (ZEC), designadas para a proteção de
espécies selvagens e habitats naturais, por via da implementação da Diretiva Habitats1, e as
áreas classificadas como Zonas de Proteção Especial (ZPE), designadas para a proteção de aves
selvagens, por via da implementação da Diretiva Aves2.
No caso das ZEC, a classificação depende da sua prévia aprovação como Sítio de Importância
Comunitária 3 pelos órgãos competentes da União Europeia, com base na proposta
apresentada pela autoridade nacional de conservação da natureza e biodiversidade, indicando
os tipos de habitat naturais do anexo I e as espécies do anexo II que justificam a sua
classificação, de acordo com os critérios previstos no anexo III da Diretiva Habitats.
Se até à data, a aplicação da Diretiva Habitats ao meio terrestre se pode considerar
praticamente concluída ao nível comunitário, o mesmo não se verifica em relação à extensão
da sua aplicação ao meio marinho por razões que se prendem, fundamentalmente, com a
dificuldade e custo inerentes à obtenção de dados sobre a distribuição e estado de
conservação dos valores naturais marinhos protegidos por esta diretiva, designadamente em
áreas marinhas que não sejam costeiras.

1

A Diretiva Habitats (Diretiva nº 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº
226/97 de 27 de agosto, posteriormente republicado pelos Decretos-Lei n.º 140/99 de 24 de abril e n.º 49/05 de 24 de
fevereiro, com a nova redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro) tem como principal
objetivo “contribuir para assegurar a Biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e de espécies da flora e
fauna selvagens considerados ameaçados no território da União Europeia”.
2A

Diretiva Aves (Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei nº
226/97 de 27 de agosto, posteriormente republicado pelos Decretos-Lei n.º 140/99 de 24 de abril e n.º 49/05 de 24 de
fevereiro, com a nova redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro) tem como principal
objetivo “contribuir para assegurar Biodiversidade através da conservação das aves selvagens no território da União Europeia”.
3 Um Sítio de Importância Comunitária corresponde a uma figura com proteção jurídica que lhe é conferida pela Diretiva
Habitats, e que tem como finalidade última a manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação favorável dos
valores que estão na origem da sua designação.
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Os dados sobre cetáceos entretanto recolhidos no âmbito dos projetos MarPro (2011-2015),
SafeSea4 (2008-2010) e pela Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem5 permitiram ultrapassar
parcialmente estes constrangimentos, tendo produzido uma série temporal significativa e
suficientemente robusta para consolidar cientificamente uma proposta de áreas a classificar
como SIC. Por outro lado, o projeto MESH Atlantic (Mapping Atlantic Area Seabed Habitats for
Better Marine Management) 6 permitiu mapear os habitats 1110 (Bancos de areia
permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda) e 1170 (Recifes) em vastas
áreas de Portugal Continental e da Região Autónoma dos Açores, habitats estes considerados
insuficientemente representados na atual Rede Natura 2000 e para os quais Portugal terá que
classificar sítios, sejam novos, sejam extensões dos já existentes.
À data, em Portugal Continental, apenas se encontram classificados no âmbito da Diretiva
Habitats, 7 Sítios (Fig. 1) que abrangem área marinha: Litoral Norte, Peniche/Santa Cruz,
Sintra/Cascais, Costa Sudoeste, Ria de Aveiro, Arrábida/Espichel e o Banco Gorringe, único
sítio exclusivamente marinho (Tabela 1). Os sítios designados são essencialmente sítios
terrestres costeiros, que incluem área marinha e que, em média, se estende até aos 20m de
profundidade, exceção feita aos sítios Arrábida/Espichel onde são atingidos os 100m de
profundidade e Banco Gorringe, monte submarino que se desenvolve entre duas superfícies
abissais profundas atingindo os 5000m de profundidade. As áreas marinhas que encerram
correspondem a uma ínfima parte das áreas de distribuição dos valores protegidos pela
Diretiva, situação que não responde aos critérios subjacentes à sua aplicação na medida em
que, à luz desses critérios, as áreas a designar devem ser suficientes para garantir a
conservação ou o restabelecimento do seu estado de conservação favorável a nível nacional.

4 Projeto SafeSea: http://www.safeseaproject.org/
5 (Santos et al. 2012)
6 Projeto MESH Atlantic: http://www.meshatlantic.eu
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Figura 1. Sítios atualmente classificados no âmbito da Diretiva Habitats em Portugal Continental, destacando-se
os que integram área marinha, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Sítios da Rede Natura 2000 atualmente designados que cobrem meio marinho.

Sítio

Código

Sintra-Cascais

PTCON0008

Área marinha
(ha)
8 404

Arrábida-Espichel

PTCON0010

5514

Costa Sudoeste

PTCON0012

18 037

Litoral Norte

PTCON0017

929

Peniche-Stª. Cruz

PTCON0056

5475

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2014

Ria de Aveiro

PTCON0061

2314

Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2015

Banco Gorringe

PTCON0062

2 288 782

Resolução do Conselho de Ministros nº 142/1997

Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2000
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A identificação de SIC para cetáceos7 não segue regras claramente definidas. Nos diferentes
Estados-Membros, os critérios usados são muito variáveis, sendo escassas as situações em que
se baseiam na recolha sistemática de dados sobre a ecologia das espécies, estando por isso
muito dependentes da opinião de especialistas. Por outro lado, a costa continental portuguesa
e a Zona Económica Exclusiva adjacente apresentam características físicas e biológicas com
algumas particularidades, das quais resultam distintos padrões de distribuição e uso por parte
das populações de cetáceos presentes, que diferem significativamente da realidade dos mares
setentrionais que partilham igualmente as espécies que estão em causa nesta proposta.

2.2 Quais as espécies e habitats marinhos que obrigam à designação de SIC em
Portugal?
A lista de referência para a Região do Mar Atlântico8 (MATL - região marinha onde se
enquadra o mar continental), apresentada na Tabela2, identifica as espécies marinhas inscritas
no Anexo II da Diretiva Habitats e o respetivo caráter de ocorrência.
De acordo com a Diretiva, apenas as espécies inscritas no Anexo II (que podem ser
cumulativamente dos Anexos IV ou V, como se pode verificar na tabela 2) e os habitats
inscritos no Anexo I obrigam à designação de SIC.
Tabela 2. Extrato da lista de referência para a região marinha do Mar Atlântico
Região
Biogeográfica

Carácter de
ocorrência

Sim

MATL

Regular

Sim

MATL

Ocasional

Sim

MATL

Ocasional

Sim

Sim

MATL

Ocasional

Mamífero

Sim

Sim

MATL

Ocasional

Phocoena
phocoena

Mamífero

Sim

Sim

MATL

Regular

Tursiops
truncatus

Mamífero

Sim

Sim

MATL

Regular

Espécie
Caretta
caretta
Chelonia
mydas
Halichoerus
grypus
Phoca
hispida
botnica
Phoca
vitulina

Grupo
taxonómico

Anexo II

Prioritário

Anexo IV

Réptil

Sim

Sim

Réptil

Sim

Sim

Mamífero

Sim

Mamífero

Anexo V

Conforme se encontra expresso nesta tabela, apenas os cetáceos Tursiops truncatus,
Phocoena phocoena e a tartaruga Caretta caretta são consideradas espécies com presença
7

Para as espécies animais que ocupem zonas extensas, como é o caso dos mamíferos marinhos, os sítios de importância
comunitária (SIC), a designar ao abrigo da Diretiva Habitats, correspondem a locais, dentro da área de distribuição natural
dessas espécies, que apresentem características físicas ou biológicas essenciais para a sua vida e reprodução.
8

Esta lista foi produzida no âmbito do processo de relato decorrente da aplicação do art.º 17º da Diretiva Habitats (20072012). Mais informação em http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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regular na Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental. As restantes espécies são consideradas
de ocorrência ocasional, ou seja, a sua presença não tem um caráter regular nas nossas águas,
não obrigando por isso à designação de sítios tendo em vista a sua conservação.
Nestas circunstâncias, e com base no conhecimento atual sobre a ocorrência das espécies de
cetáceos, Portugal apenas é obrigado a designar SIC para a proteção do Roaz (Tursiops
truncatus) e do Boto (Phocoena phocoena). No caso do Boto, Portugal tem responsabilidades
acrescidas, já que alberga, juntamente com Espanha, os principais núcleos de uma população
que futuramente poderá ser designada como uma nova subespécie (Phocoena phocoena
meridionalis). Esta nova subespécie, para além do comprovado isolamento das restantes
subespécies, corresponde a uma população caracterizada por poucos indivíduos e densidades
relativas muito reduzidas.
Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (Cabral et al. 2006)

Relatório nacional de aplicação do art.º 17º
da Diretiva Habitats

Phocoena
phocoena

Vulnerável

Desfavorável

Tursiops
truncatus

Pouco Preocupante

Favorável

Em relação aos habitats protegidos pela Diretiva em causa, Portugal apresenta uma
insuficiência de designação de sítios para os habitats 1110 Bancos de areia permanentemente
cobertos por água do mar pouco profunda e 1170 Recifes, habitats que foram alvo de
mapeamento para o Continente e Açores no âmbito do projeto MESH Atlantic, já
anteriormente mencionado. Na atual rede de SIC estão ainda insuficientemente representadas
espécies marinhas da ictiofauna, designadamente Alosa alosa, Alosa fallax e Petromyzon
marinus. A classificação dos SIC marinhos agora propostos permitirá, naturalmente, contribuir
para atenuar ou eliminar estas insuficiências de designação.

2.3 Análise sobre a adequabilidade da seleção de Sítios para Roaz e Boto em Portugal
continental
A seleção, e posterior designação, de áreas importantes para a proteção de Roaz e Boto
requer à partida que estas espécies se concentrem em determinadas áreas e as usem de
forma sistemática. De seguida, avalia-se a existência de zonas de concentração para cada uma
destas espécies, com base na informação recolhida sobre a distribuição e padrão de
ocorrência durante os projetos acima mencionados (Tabela 3).

6(17)

Tabela 3 - Avaliação da adequabilidade de seleção de áreas para a proteção de Roaz e Boto (baseado e adaptado de Araújo et
al. 2016).

Espécie

Adequabilidade de designação de áreas para a proteção da espécie

Boto

A análise baseada nos modelos obtidos nos programas Maxent e Zonation
(identificada a fração percentual mais importante (10%)) mostra quase toda a
zona costeira de Portugal Continental com elevado potencial para a ocorrência de
Boto, havendo maior probabilidade de ocorrência nas áreas a norte de Stª Cruz. A
área de maior importância ocorre entre Maceda e a Praia da Vieira, seguida de
uma área com grande potencial, na fronteira com a Galiza e ao longo do Litoral
Norte, destacando-se ainda uma outra área essencialmente circunscrita ao litoral
do Algarve. Paralelamente, as modelações do Maxent indicam que, de uma forma
generalizada, toda a costa portuguesa até aos 200 metros de profundidade tem
elevada potencialidade para a ocorrência de Boto. A biologia desta espécie
restringe igualmente a sua área de ocorrência até aos 200 metros de
profundidade.

Os Botos da Península
Ibérica pertencem a um
ecótipo distinto (Fontaine et
al. 2014), que pode estar
isolado das restantes
subespécies e que
apresenta densidades muito
inferiores às densidades
médias Europeias (SCANS II,
Hammond et al., 2006).
Esta população é
fortemente ameaçada por
capturas acidentais e
aumento da perturbação
costeira.
O centro de Portugal e as
Rias Baixas (Espanha) são as
principais zonas dadoras de
animais para uma possível
recolonização do
Mediterrâneo, devido ao
facto de serem os principais
núcleos reprodutores da
espécie na proximidade.
Abundância em Portugal:
1 867 indivíduos.
Variação regional: os
núcleos populacionais são
mais abundantes no Norte
de Portugal e menos
abundantes no Alentejo e
Algarve.

Figura 2. Identificação de áreas prioritárias para a conservação do Boto com base no
programa Zonation. Valores mais próximos de 1 são apresentados a vermelho e
representam áreas de maior valor biológico. Para mais informação consultar Araújo et al.

2016
Conclusão: Esta espécie tem maior probabilidade de ocorrência em determinadas
zonas da costa localizadas até aos 200m de profundidade, facto suportado pela
biologia da espécie. A delimitação de áreas constitui uma das formas de reduzir os
fatores de perturbação.
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Roaz
Portugal alberga uma
população residente,
fortemente ameaçada, que
usa regularmente a zona do
estuário do Sado e a zona
marinha adjacente.

Os núcleos populacionais de Roazes que ocorrem em águas nacionais não são
muito abundantes e dispersam-se por grandes áreas. As áreas identificadas para
Roaz na costa continental constituem essencialmente zonas onde o Habitat Crítico
tem maior qualidade para a espécie (elevada diversidade de habitats e estruturas
oceânicas relevantes, que também concentram outras espécies protegidas).

Apesar de estar em bom
estado de conservação e em
potencial expansão, as
populações Portuguesas
apresentam densidades
inferiores às observadas no
Norte da Europa.
Os núcleos populacionais
Portugueses, aparentam
fortes ligações aos núcleos
populacionais das Rias
Baixas e aos núcleos da Baía
de Cádiz.
População nacional (Freitas
et al., 2014):
7 064 indivíduos (482
indivíduos nas águas em
torno da Ilha da Madeira e
6582 indivíduos na ZEE de
Portugal Continental)
Figura 3. Identificação de áreas prioritárias para a conservação do Roaz com base no
programa Zonation. Valores mais próximos de 1 são apresentados a vermelho e
representam áreas de maior valor biológico. Para mais informação consultar Araújo et al.
2016

Conclusão: A designação de áreas pode ser mais adequada à proteção de
potenciais zonas utilizadas pelos indivíduos da população do Estuário do Sado.

2.4 Análise sobre a adequabilidade dos SIC já existentes na costa continental para a
proteção de Roaz e Boto
Até 2015, Portugal, designou apenas sete Sítios que cobrem meio marinho, e para os quais,
em apenas três Sítios foi identificada a presença de cetáceos (Tabela 4).
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Tabela 4. Adequabilidade dos SIC atuais para a proteção de Roaz e Boto
Sítio

Código

Área marinha (ha)

Referência a cetáceos

Sintra-Cascais

PTCON0008

8 404

Sem cetáceos

Arrábida-Espichel

PTCON0010

5514

Boto e Roaz

Costa Sudoeste

PTCON0012

18 037

Sem cetáceos

Litoral Norte

PTCON0017

929

Sem cetáceos

Peniche-Stª. Cruz

PTCON0056

5475

Sem cetáceos

Ria de Aveiro

PTCON0061

2314

Sem cetáceos

Banco Gorringe

PTCON0062

2 288 782,11

Com diversas espécies de
cetáceos (estimativa de aprox.
350 Roazes)

Com exceção do Banco Gorringe, com uma localização oceânica, os restantes seis
(classificados até 2014) Sítios cobrem uma estreita faixa de área marinha com apenas 40 673
ha, que se desenvolve essencialmente em zonas costeiras (por vezes com uma distribuição
muito próxima dos limites da maré).
Considerando a totalidade da área marinha abrangida pelos atuais Sítios que pode
efetivamente ser usada por cetáceos (especialmente o Boto), verifica-se que permite proteger
uma área equivalente a um potencial uso de 49 Botos e 372 Roazes (29 Roazes em áreas
costeiras e 343 em zonas offshore). Tais valores correspondem a 2,62% da abundância média
de Botos estimada nos últimos três anos (1 867 indivíduos até à batimétrica dos 200 metros) e
apenas a 1,04% da abundância total média de Roazes estimada nos últimos quatro anos na
costa continental (2 785 indivíduos até às 50 milhas náuticas) e a 5,27% do total de 7 064
indivíduos da população nacional (águas costeiras da Ilha da Madeira e ZEE continental
Portuguesa).
Assim, é evidente que mesmo com a designação do Banco Gorringe, os atuais Sítios são
insuficientes para a proteção destas espécies e não permitem alcançar o objectivo da rede
ecológica europeia “Natura 2000” e, desta forma, assegurar a manutenção ou
restabelecimento num estado de conservação favorável dos valores protegidos pela Diretiva
Habitats na sua área de distribuição natural.

3. O processo de elaboração da proposta técnica de Sítios de
Importância Comunitária
Com base no acima exposto, a presente proposta técnica centra-se na seleção de áreas para
Roaz e Boto, no âmbito dos compromissos assumidos pelo projeto MarPro.
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3.1 Metodologias de recolha e análise dos dados
A presente proposta de SIC assenta em dados sobre a distribuição de Roaz e Boto obtidos
entre 2007 e 2014, os quais incluem quatro anos de informação recolhida a partir de censos
sistemáticos realizados ao longo da costa continental. Desta forma, o processo de
identificação de áreas foi um processo pioneiro, baseado em dados consolidados e concretos,
fato que garante uma elevada robustez da informação de suporte à proposta de classificação
de sítios para estas espécies.
O relatório “Araújo et al. 2016. Proposta de Sítios de Interesse Comunitário, Relatório não
publicado. LIFE MarPro” inclui o documento “Anexo I - Metodologias utilizadas para a
proposta de Sítios Natura 2000 marinhos em Portugal Continental para Cetáceos” onde se
resume a metodologia de recolha e análise dos dados que estiveram na base da presente
proposta. Resumidamente, a abordagem realizada baseou-se, numa primeira fase, nos dados
de abundância e distribuição do Roaz e Boto, obtidos a partir de censos aéreos. Esta
informação de base foi posteriormente reforçada com dados de distribuição pontual, obtidos
através das restantes metodologias usadas pelo projeto MarPro, tendo a seleção final das
áreas incorporado informação adicional sobre mortalidade, capturas acidentais, dietas, dados
de reprodução, etc., que ajudaram a validar a importância de cada uma das zonas identificadas.
As abordagens de identificação dos SIC recorreram a processos de modelação, usando o
programa Maxent para identificar áreas de maior probabilidade de ocorrência de cada uma
das espécies. Os modelos de Maxent foram posteriormente incorporados no programa
Zonation para obtenção de uma priorização das áreas e assim identificar as zonas mais
importantes.

3.2 Proposta técnica de SIC para Boto e Roaz em Portugal Continental
A proposta técnica de SIC privilegiou, como critério de avaliação da importância das áreas, o
estado de conservação das duas espécies, determinado no âmbito do Relatório nacional de
aplicação do art.º 17º da Diretiva Habitats 2007-2012. O Boto apresenta um estado de
conservação desfavorável, facto que implica uma maior preocupação em termos de proteção
e conservação quando comparado com o Roaz, cujo estado de conservação é considerado
favorável, à luz dos critérios da Diretiva Habitats. Ainda assim, a população de Roaz do
Estuário do Sado é alvo de preocupação particular, dado o estado de conservação
desfavorável deste núcleo populacional residente. Por este facto, e como contributo para a
sua proteção e restabelecimento da sua condição a longo prazo, considerou-se relevante a
inclusão, nesta proposta, de uma área mais alargada do sítio e que engloba a totalidade do
estuário.
A metodologia aplicada à identificação dos SIC teve como pressupostos gerais:
1. Com base nos dados de biologia e ecologia do Boto, assumiu-se que a designação de
sítios para assegurar a manutenção desta espécie a médio/longo prazo deverá
proteger cerca de 40-50% da população nacional, valor que se considera ser o
necessário para permitir uma recuperação populacional gradual dos efetivos presentes
em Portugal continental.

10(17)

2. Considerou-se o facto do núcleo de Roaz residente do Estuário do Sado usar de forma
recorrente tanto a área do estuário como a área marinha adjacente, incorporando
assim também indivíduos externos a este núcleo residente.
3. A área marinha adjacente ao estuário do Sado é igualmente relevante para Boto pois
corresponde a uma área de transição entre os núcleos populacionais existentes a norte
e o núcleo populacional mais isolado no Algarve,
4. Por último, a presente proposta considera que o contributo dessas áreas para a
conservação da população de Roaz permite assegurar a manutenção do seu estado de
conservação favorável a nível continental.
De forma muito resumida, pode apresentar-se a metodologia aplicada à seleção das áreas nos
seguintes três passos:
Passo 1. Integração da diferenciação relativa ao estado de conservação das duas espécies nas
análises efetuadas com o programa Maxent, nos moldes explicados por Araújo et al. 2016.
Passo 2. Sobreposição dos mapas obtidos do programa Maxent, integrando as frações mais
importantes identificadas para Roaz e Boto (Figura 4). Usando o programa Zonation foram
identificadas as áreas mais relevantes para as duas espécies.

Figura 4. Proposta de áreas importantes para Cetáceos do Anexo B-II da Diretiva Habitats (Roaz e Boto) em
Portugal Continental, identificados com base no programa Zonation. O mapa identifica a solução resultante da
sobreposição das frações TOP obtidas para o Roaz (baseado na Figura 3) e para o Boto (baseado na Figura 2).
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Passo 3. As áreas identificadas na costa norte foram depois limitadas pela batimetria dos 200
m. Nesta região ocorre um intenso uso costeiro por parte do Boto, mas há evidências de
distribuição em toda a área até aos 200 m de profundidade, especialmente durante a época de
nascimentos das crias e durante os períodos de maior pressão de pesca junto à costa.
Neste contexto, resultou a identificação de quatro áreas importantes para Boto e Roaz na
costa continental portuguesa, conforme apresentadas na Figura 5. Uma das áreas corresponde
à ampliação do atual SIC Estuário do Sado, de modo a refletir o uso que a população residente
de Roazes faz de toda a área do estuário, não resultando portanto dos dados recolhidos pelo
projeto MarPro mas sim do conhecimento atual do ICNF sobre a ocorrência da espécie no
estuário.
 Maceda / Praia da Vieira - com uma área marinha de 5 026,37 km2, corresponde à área
mais importante de ocorrência de Boto em Portugal Continental, com uma estimativa de
ocorrência de 594 indivíduos que representam 31,82 % da população nacional. Representa
ainda uma zona de expansão recente de Roaz, com uma estimativa de ocorrência de 168
indivíduos que representam 2,4 % da população nacional (Portugal Continental e Madeira).
 Costa de Setúbal - com uma área marinha de 1 232,74 km2, corresponde a uma área de
transição entre os núcleos de Boto existentes a norte e o núcleo populacional no Algarve,
com uma estimativa de ocorrência de 101 indivíduos que representam 5,41 % da
população nacional. Corresponde ainda a uma área de utilização recorrente pelo núcleo
residente de Roaz do Estuário do Sado (28 indivíduos), incorporando também indivíduos
externos a este núcleo residente, com uma estimativa de ocorrência de 59 indivíduos,
representando 0,84 % da população nacional (Portugal Continental e Madeira).
 Costa Sudoeste – abrange uma área marinha de 1 451,32 km2, que corresponde à área
onde ocorre um núcleo mais isolado de Boto e que se revela crucial na proteção dos
núcleos que ocorrem no sul da Península Ibérica, com uma estimativa de ocorrência de
103 indivíduos que representam 5,52 % da população nacional. Corresponde ainda a uma
área onde há evidências recentes de um incremento populacional de Roaz, com uma
estimativa de ocorrência de 68 indivíduos que representam 0,96 % da população nacional
(Portugal Continental e Madeira).
 Estuário do Sado – acrescenta 31,15 km2 de águas interiores estuarinas no atual SIC
Estuário do Sado, identificadas como cruciais para reforçar a proteção do núcleo
populacional residente de Roazes deste estuário.

 As quatro áreas acima identificadas contribuem para a proteção de ca. de 320 Roazes
(ca. de 5% da população presente em águas de Portugal Continental e 4,6 % da
população nacional) e ca. de 800 Botos (ca. de 43 % da população nacional).
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Figura 5. Áreas identificadas como mais relevantes para a proteção do Boto e do Roaz em Portugal Continental.

Esta abordagem integrada permite manter um nível de proteção populacional relativamente
elevado, especialmente no caso do Boto. No caso do Algarve, apesar de os modelos
recomendarem uma maior expansão da área para águas profundas (principalmente devido à
ocorrência do Roaz), optou-se por manter os limites do SIC agora proposto dentro das áreas
de elevada potencialidade de ocorrência do Boto. No caso da Costa de Setúbal, optou-se por
limitar o desenho do sítio às áreas mais costeiras onde ocorre o Boto e que corresponde
igualmente a áreas fortemente utilizadas pela população residente de Roazes do Sado. Para
este núcleo populacional de Roazes foi também considerado como importante o reforço da
proteção na zona de transição entre a área marinha e o interior do estuário do Sado. Com
efeito, as áreas estuarinas mais utilizadas pela população residente não se encontram
incluídas no atual SIC Estuário do Sado.
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3.3 Articulação com os SIC marinhos já existentes
Tendo em consideração a localização geográfica das quatro áreas acima identificadas
relativamente à atual rede Natura 2000 designada no continente (Figura 6), propõe-se que
duas das áreas sejam incluídas nos sítios já existentes na medida em que constituem uma
extensão das áreas marinhas correspondentes, – SIC Estuário do Sado e SIC Costa Sudoeste.
Em relação às duas áreas restantes – Maceda / Praia da Vieira e Costa de Setúbal – propõe-se
a sua classificação como dois novos sítios, por não apresentarem relação de carácter
geográfico e ecológico com os sítios com os quais confrontam.
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Figura 6. Sobreposição dos SIC atuais e da proposta de áreas para Boto e Roaz, incluindo detalhe da situação no Estuário do
Sado e na Costa Sudoeste.

Em resultado, na Figura 7 apresenta-se a proposta de Sítios para Boto e Roaz.

Figura 7. Sítios propostos: dois novos Sítios - Maceda /Praia da Vieira e Costa de Setúbal - e alargamento de dois sítios já
existentes – Estuário do Sado e Costa Sudoeste.
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Os novos Sítios contribuem com uma área total marinha sob proteção de 7 890,97 km2
distribuída pelos quatro Sítios conforme apresentado abaixo:

2

Sítio
Maceda /Praia da Vieira
Costa de Setúbal
Estuário do Sado*
Costa Sudoeste

Área marinha (km )
5 026,37
1 232,74

2

Área total do Sítio (km )

3 409,01
26 339,53

1 631,86

* Sem área marinha, apenas área estuarina.

3.4 Contributo da presente proposta técnica de Sítios para outros valores naturais
marinhos da Diretiva Habitats
Esta abordagem integrada permite que Portugal assegure a suficiência de representação dos
habitats marinhos da Diretiva Habitats 1110 e 1170 (Tabela 5). Neste contexto, os novos Sítios
propostos para cetáceos permitem integrar 70 151 ha do Habitat 1110, o que corresponde a
39,9 % da área referenciada para a ocorrência deste habitat a nível nacional. Em relação ao
Habitat 1170, a área coberta será de 97262 ha, o que corresponde a 0,4 % da área
referenciada para a ocorrência deste habitat. Concomitantemente, estas novas áreas
permitem também contribuir para a proteção de três espécies de peixes migradores
anádromos (sável, savelha e lampreia) e uma espécie de tartaruga marinha com ocorrência
regular (tartaruga-boba), todas incluídas no Anexo II da Diretiva Habitats. Contudo, a
informação sobre estas espécies em águas nacionais é ainda muito incipiente, pelo que é difícil
estimar a percentagem da população nacional potencialmente protegida.

Tabela 5. Resumos dos valores naturais presentes nos novos SIC propostos para a proteção de Roaz e Boto

Valor
natural

Habitat
1110
Habitat
1170

Boto
Roaz

Maceda/Praia
da Vieira
(% do total
nacional)
50487 ha
28,7%
59 594 ha
0,23%

594 i
31,82%
168 i
2,38%

Costa de
Setúbal
(% do total
nacional)
7 135 ha
4,06%
12 498 ha
0,47%

101 i
5,41%
59 i
0,84%

Costa
Sudoeste
(% do total
nacional)
11 829 ha
6,73%
25 170 ha
0,10%

103 i
5,52%
68 i
0,96%

Estuário
do Sado

Total

700 ha
---------

--------28 i

16(17)

Área total
nacional
(ha)

70 151 ha

Área de
ocorrência no
continente
(ha)
165 858

97 262 ha

2 681 266

25 895 666

Abundância no
continente
(nº indivíduos)
1867

Abundância
total nacional
(nº indivíduos)
1867

6582

7064

798
42,74%
295
4,48%

175 858

4. Conclusões
A presente proposta de Sítios permite dar por concluído o processo de extensão da Diretiva
Habitats ao meio marinho no que diz respeito às duas espécies de cetáceos para as quais
Portugal tem obrigações de designação de áreas Rede Natura 2000, enquanto contributo para
a proteção e manutenção do estado de conservação favorável dessas espécies. Através da
proteção de uma rede coerente de áreas em ambiente costeiro e oceânico, considera-se que
os Sítios propostos permitem assegurar o crescimento populacional a longo prazo do Boto,
bem como contribuir para a melhoria do estado de conservação desta espécie em Portugal.
Adicionalmente, a designação desses Sítios irá também contribuir para a proteção do Roaz,
destacando-se neste processo a relevância para a proteção das áreas costeiras e oceânicas
associadas à população residente de roazes do Sado.
A presente proposta contribui ainda para colmatar a insuficiência de designação de áreas para
os Habitats 1110 e 1170, contribuindo para assegurar uma rede de proteção de habitats
marinhos em conjunto com os outros Sítios marinhos já designados. Da mesma forma,
contribui para a melhoria da proteção das espécies de peixes migradores anádromos e de
répteis marinhos ocorrentes de forma regular em Portugal continental.
Em resumo, e conjuntamente com a recente designação de Zonas de Proteção Especial para
as aves marinhas, a presente proposta consolida a coerência da Rede Natura 2000 no meio
marinho em Portugal continental dirigida a um conjunto diversificado de valores naturais
marinhos protegidos.
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