DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO

A extracção de minerais não
energéticos e a rede Natura 2000

natureza

COMISSÃO
EUROPEIA

ambiente

2

Orientações da Comissão Europeia sobre a realização de novas actividades extractivas não energéticas em conformidade
com os requisitos da rede Natura 2000

Europe Direct é um serviço que responde
às suas perguntas sobre a União Europeia.
Linha telefónica gratuita (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Alguns operadores de telefonia móvel não permitem o acesso aos números iniciados por
00 800 ou cobram estas chamadas.

Encontram-se disponíveis numerosas outras informações sobre a União Europeia
na rede Internet, via servidor Europa (http://europa.eu)
Uma ficha catalográfica figura no fim desta publicação
Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2011
ISBN 978-92-79-19365-1
doi: 10.2779/419
© União Europeia, 2011
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte

O presente documento reflecte apenas os pontos de vista da Comissão e não tem
carácter vinculativo.
Comissão Europeia, Julho de 2010
É autorizada a reprodução desde que devidamente reconhecida a fonte
Foto: istockphoto

O presente documento foi elaborado em colaboração com a ATECMA S.L. e a
Ecosystems LTD (que integram o Grupo N2K, GEIE) no âmbito de um contrato com a
Comissão Europeia (contrato n.º 070307/2008/513837/SER/B2)

Orientações da Comissão Europeia sobre a realização de novas actividades extractivas não energéticas em conformidade
com os requisitos da rede Natura 2000

ORIENTAÇÕES DA UE SOBRE:
A REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS NÃO ENERGÉTICAS EM
CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA
REDE NATURA 2000

Julho de 2010

3

4

Orientações da Comissão Europeia sobre a realização de novas actividades extractivas não energéticas em conformidade
com os requisitos da rede Natura 2000

Introdução
As indústrias transformadoras e de construção europeias estão fortemente dependentes da indústria
extractiva não energética, que lhes fornece matérias-primas essenciais. Os imperativos económicos
são claros: o sector gerou em 2007 um volume de negócios de cerca de 49 mil milhões de euros e
empregou cerca de 287 000 pessoas. Os sectores a jusante cujas actividades dependem do
aprovisionamento regular de matérias-primas minerais tornam ainda maior esta importância.
Para construir a economia do futuro, é hoje que temos de cuidar do nosso ambiente. Isto significa que
a extracção de matérias-primas deve ser feita respeitando a natureza a fim de assegurar a
sustentabilidade.
A rede Natura 2000 está no centro da política da UE em matéria de natureza e biodiversidade. Tratase de uma rede ecológica à escala da UE, que compreende cerca de 26000 sítios nos 27 EstadosMembros e que foi estabelecida no âmbito da Directiva Habitats, de 1992, cobrindo quase 18% da
superfície terrestre da União Europeia. O objectivo desta rede é garantir a sobrevivência das espécies,
habitats e ecossistemas mais ameaçados e valiosos da Europa, os quais, para além dos seus valores
intrínsecos, proporcionam à sociedade uma ampla gama de benefícios sociais e económicos.
As presentes orientações mostram como é possível satisfazer as necessidades da indústria extractiva
evitando efeitos adversos sobre a vida selvagem e a natureza. Examinam o modo como podem ser
limitados ou mesmo evitados os potenciais impactos das actividades extractivas na natureza e na
biodiversidade. Salientam a importância de um planeamento estratégico e de uma avaliação adequada
dos novos projectos, bem como a necessidade de medidas de atenuação adequadas. Contêm
numerosos exemplos de boas práticas e mostram a forma como alguns projectos de extracção podem
vir a ser benéficos para a biodiversidade, proporcionando nichos ecológicos de elevada qualidade.
Acreditamos que o presente documento de orientação irá dar uma importante contribuição para
assegurar uma boa articulação entre estas políticas essenciais da UE, de forma mutuamente
proveitosa.

Janez Potočnik, Comissário Europeu
responsável pelo Ambiente

Antonio Tajani, Vice-Presidente, Comissário Europeu
responsável pela Industria e Empreendedorismo
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OBJECTIVO DO DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO
Contexto
A indústria extractiva não energética fornece muitas das matérias-primas para as actividades
das indústrias transformadoras e de construção europeias. Em Novembro de 2008, a Comissão
Europeia aprovou uma Iniciativa «matérias-primas» que estabelece medidas pontuais para
garantir e melhorar o acesso a estas matérias-primas tanto na UE como a nível mundial.
Nesta iniciativa foi identificada uma série de factores que podem influenciar a competitividade da
indústria. Um desses factores diz respeito às dificuldades com que o sector frequentemente se
depara para ter acesso ao solo. Em alguns casos, os planos e projectos entram em conflito com
outras utilizações do solo imcompatíveis ou com interesses sociais mais generalizados, como os
da conservação da natureza.
As Directivas «Habitats» e «Aves» da UE constituem as pedras angulares da política europeia
em matéria de biodiversidade. O principal objectivo de ambas as directivas consiste na criação
de uma rede de sítios destinados a proteger tipos de habitats e as espécies mais raras e
ameaçadas da Europa, a rede Natura 2000. Esta rede, porém, não estabelece uma exclusão
automática de actividades extractivas não energéticas nas zonas abrangidas pela Natura 2000 e
nas zonas envolventes. No entanto, as actividades extractivas devem observar as disposições
preconizadas no artigo 6.º da Directiva «Habitats» a fim de assegurar que não afectam a
integridade dos sítios Natura 2000.
Objectivo do presente Documento de Orientação
O presente documento tem como objectivo fornecer orientações sobre a melhor forma de
assegurar que as actividades no âmbito da indústria extractiva não energética estão em
conformidade com o disposto nas duas directivas da UE. O documento incide, em especial,
sobre os procedimentos a seguir nos termos do artigo 6.º e presta esclarecimentos sobre
determinados aspectos essenciais deste processo de aprovação dos projectos relativos a
actividades da indústria extractiva não energética.
O documento foi elaborado em estreita colaboração com representantes de diferentes sectores
industriais, peritos, autoridades públicas e ONG através de um grupo de trabalho específico da
CE. Foi concebido, essencialmente, para ser utilizado por autoridades competentes e
promotores de projectos, bem como consultores, gestores de sítios e outros profissionais
implicados no planeamento, concepção, implementação ou aprovação de planos de gestão de
recursos minerais ou de projectos no âmbito da indústria extractiva não energética. Espera-se
que se revista de interesse para outras organizações, nomeadamente ONG, organismos
internacionais, e o público em geral.
Estrutura e Conteúdo
O documento é dividido em nove secções:
• Capítulo 1: facilita uma panorâmica da indústria extractiva não energética na Europa e da
Iniciativa «Matérias-primas» da UE.
• Capítulo 2: apresenta a política estratégica da UE em matéria de biodiversidade e as
disposições fundamentais das Directivas «Habitats» e «Aves», em especial. É explorada a
relação entre as Avaliações Ambientais Estratégicas, as Avaliações de Impacto Ambiental e
as Avaliações Adequadas ao abrigo da Directiva «Habitats».
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• Capítulo 3: analisa os diferentes tipos de impactos que as actividades extractivas não
energéticas poderão eventualmente exercer e a forma como podem afectar espécies e
habitats de interesse comunitário, protegidas ao abrigo das Directivas «Habitats» e «Aves».
• Capítulo 4: examina a forma como o planeamento estratégico pode contribuir para uma
estratégia de desenvolvimento sustentável para o sector mineiro mais integrada, atendendo
simultaneamente a preocupações sociais mais generalizadas, como a conservação da
natureza, numa fase inicial do processo de tomada de decisão.
• Capítulo 5: centra-se nas disposições do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats» e
proporciona um guia explicativo sobre os procedimentos a seguir na apreciação de planos e
projectos no domínio da indústria extractiva não energética susceptíveis de afectar sítios
Natura 2000. Presta aconselhamento sobre a forma de realizar uma avaliação adequada, de
determinar a existência de efeitos prejudiciais para a integridade do sítio Natura 2000 e de
compensar esses efeitos na medida do possível.
• Capítulo 6: examina as disposições do artigo 6.º, n.º 4, que, em casos excepcionais,
permitem a aprovação de planos ou projectos para os quais não é possível assegurar que
não afectarão um determinado sítio Natura 2000, quando há razões de reconhecido interesse
público e não existam soluções alternativas. Nesses casos, há que adoptar medidas de
compensação adequadas.
• Capítulo 7: examina diversas actividades extractivas não energéticas, como a recuperação
de sítios e a compensação da biodiversidade, e explora a forma como estas relevam das
disposições do artigo 6.º.
• Capítulo 8: analisa as actividades extractivas no meio marinho.
• Capítulo 9: conclui com secções sobre o acompanhamento a longo prazo e a importância de
uma boa cooperação entre o sector, as autoridades públicas competentes e outras partes
interessadas;

Limitações do documento
O presente documento de orientação pretende manter-se fiel ao texto das Directivas «Aves» e
«Habitats», bem como aos princípios mais gerais subjacentes à política comunitária em matéria
de ambiente e de matérias-primas. O documento não tem carácter normativo, nem cria novas
regras, mas fornece orientações sobre a aplicação das já existentes. Como tal, reflecte apenas
as opiniões dos serviços da Comissão e não reveste uma natureza juridicamente vinculativa.
Compete ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias fazer uma interpretação definitiva
de qualquer directiva. Sempre que pertinente, foi incluída jurisprudência actual, no caso de já
terem sido adoptadas posições claras pelo Tribunal.
O documento também não pretende substituir os documentos de orientação metodológica e
interpretativa geral da Comissão relativos às disposições do artigo 6.º da Directiva «Habitats»1.
Antes pelo contrário, procura esclarecer aspectos específicos das referidas disposições e inserilas no contexto concreto da extracção de minerais não energéticos. Por conseguinte, o presente
guia deve ser sempre articulado com as orientações gerais existentes e as duas directivas.

1

Guia «Gestão dos Sítios Natura 2000 ‐ Disposições do artigo 6.º da Directiva «Habitats» 92/43/CEE».
Documento de «Avaliação da adequação de planos e projectos com efeitos significativos sobre os sítios
Natura 2000, orientações metodológicas para o cumprimento dos procedimentos do artigo 6.°, n.ºs 3 e 4, da
Directiva «Habitats» 92/43/CEE».
«Documento de orientação sobre o artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats» 92/43/CEE».
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Orientações da Comissão Europeia sobre a realização de novas actividades extractivas não energéticas em conformidade
com os requisitos da rede Natura 2000

Por último, o guia reconhece que o princípio da subsidiariedade está consagrado nas duas
directivas no domínio da conservação da natureza, correspondendo aos Estados-Membros
determinar os requisitos aplicáveis aos procedimentos que relevam das directivas. As «boas
práticas» descritas no presente documento não têm um objectivo prescritivo, destinam-se antes
a proporcionar conselhos, ideias e sugestões úteis baseados nos debates aprofundados entre
representantes da indústria extractiva não energética, ONG e outras partes interessadas
promovidos pelo grupo de trabalho da Comissão nesse domínio.
A Comissão deseja agradecer a todos quantos participaram no grupo de trabalho pelas suas
valiosas contribuições e pelos debates promovidos no seu âmbito. A sua acção foi fundamental
para a elaboração do presente documento de orientação.
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1. A INDÚSTRIA EXTRACTIVA NÃO ENERGÉTICA NA UE

• A indústria extractiva não energética fornece muitas das matérias-primas de base para as
indústrias de transformação e construção da Europa, ocupando um papel central na
competitividade da economia da UE, pelo facto de gerar emprego e um volume de negócios
significativo.
• Divide-se em três grandes subsectores: minerais destinados à construção, minerais industriais e
minerais metálicos. O sector da construção é o mais importante dos três subsectores.
• Em Novembro de 2008, a Comissão Europeia adoptou uma Iniciativa «Matérias-primas» que
estabelece medidas específicas para assegurar e melhorar o acesso às matérias-primas tanto na
UE como a nível mundial.
• No âmbito da UE, foram identificados vários factores susceptíveis de influenciar a competitividade
da indústria extractiva não energética. Um factor importante é a concorrência entre as diferentes
utilizações do solo.

1.1 A indústria extractiva não energética na UE: panorâmica geral por subsectores
A indústria extractiva não energética fornece muitas das matérias-primas de base para as
indústrias de transformação e construção da Europa. Em 2007, gerou um volume de
negócios de cerca de 49 mil milhões de euros e empregou cerca de 287 000 pessoas2.
Contudo, a importância económica da NEEI é ainda maior se se tiver em conta o valor
acrescentado que esta indústria implica para sectores a jusante ainda mais vastos cujas
actividades dependem do aprovisionamento regular de matérias-primas minerais.
A indústria extractiva não energética europeia está geralmente dividida em três grandes
subsectores: minerais de «construção», minerais «industriais» e minerais «metálicos», em
função das características físicas e químicas dos minerais produzidos e, em especial, das
suas aplicações e das indústrias que aprovisionam (ver caixa).
Os três principais grupos de minerais extraídos pelas indústrias extractivas não energéticas
• Os minerais de construção geralmente compreendem inertes formados por uma série de
partículas como a areia, gravilha e diversos tipos de fragmentos de rochas (por exemplo, cré,
calcário, grés, cal, ardósia), materiais de pedra natural (como o mármore e o granito) e uma gama
de argilas, gesso e xistos.
• Os minerais industriais podem ser qualificados, sem grande rigor, como minerais físicos (por
exemplo, bentonite, boratos, carbonatos de cálcio, diatomites, feldspato, caulino, argilas plásticas,
sílica e talco) ou minerais químicos (por exemplo, sal, potassa e enxofre).
• Os minerais metálicos compreendem uma vasta série de minérios que, uma vez processados,
produzem metais ou substâncias metálicas como a bauxite, o crómio, cobre, ouro, lítio,
manganês, níquel, selénio, prata, estanho, tungsténio, e outros.

2

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals‐minerals/files/sec_2007_771_en.pdf
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• Minerais de construção

A extracção de «minerais de construção», em especial inertes3, constitui o maior subsector
da indústria extractiva não energética na UE em termos de valor e de volume.
As potenciais fontes de matérias-primas minerais de construção estão distribuídas de forma
generalizada por todos os Estados-Membros e os minerais são extraídos em grandes
quantidades (cerca de 3 mil milhões de toneladas anualmente)4. Contudo, a quantidade
produzida difere significativamente consoante os países: a Alemanha, a França, a Itália, a
Espanha e o Reino Unido, no conjunto, representam a maioria da produção.
Os inertes têm uma utilização muito diversa, nomeadamente na construção de edifícios,
estradas e caminhos-de-ferro. Por conseguinte, a procura de inertes está estreitamente
relacionada com o volume de construções novas, a conservação e reparação de edifícios
existentes e a escala dos projectos de engenharia civil. Estima-se que actualmente estejam
a ser explorados cerca de 22 000 sítios na União Europeia, muitos dos quais próximos de
zonas urbanizadas5. Os custos de transporte dominam o preço dos inertes, pelo que a
maioria dos mercados se circunscreve a nível local e regional e o nível de trocas comerciais
internacionais é relativamente reduzido. Para tal, há que dispor de uma rede adequada de
poços e pedreiras a fim de reduzir as distâncias de transporte e os custos associados, bem
como o impacto ambiental.
• Minerais industriais

A UE também explora diversos «minerais industriais», nomeadamente feldspato, caulino,
magnesite, perlite, potassa e sal. Embora alguns destes minerais se encontrem em cerca de
metade dos Estados-Membros, outros, como a fluorite, a mica, o fosfato natural e o enxofre
são extraídos apenas em um ou dois países. Em geral, a produção da maioria dos minerais
industriais permaneceu estável, ou aumentou, ao longo dos últimos dez anos.
Os minerais industriais são utilizados numa série de indústrias muito diversificadas, mas, ao
invés dos minerais metálicos básicos ou preciosos, não são comercializados ou vendidos
como produtos normalizados através dos mercados centralizados. Geralmente, são
vendidos directamente ao utilizador final. Assim, embora alguns minerais industriais sejam
comercializados a nível mundial, na sua maioria são transformados e utilizados na indústria
da UE. Os custos relativamente elevados dos transportes influenciam significativamente o
preço de entrega e limitam efectivamente a disponibilidade geográfica de recursos
adequados.
• Minerais metálicos

Em termos comparativos, são poucos os «minerais metálicos» explorados na UE. Este
grupo compreende o crómio, cobre, minério de ferro, níquel, chumbo, a prata e o zinco.

3

Fragmentos de rocha mais areia e gravilha.
Também são produzidas pequenas quantidades, mas crescentes, de inertes a partir de subprodutos
provenientes de outros processos industriais, como as escórias de altos‐fornos ou os resíduos provenientes de
processos com base em minerais, como partículas de caulim e pedra residual resultante da exploração de
pedreiras e de transformação secundária de material previamente utilizado na construção civil.
5
Na Bélgica e nos Países Baixos, pelo facto de as reservas de inertes serem relativamente escassas, as
matérias‐primas são frequentemente transportadas de longas distâncias ao longo de rios e canais navegáveis.
Analogamente, cidades com maior densidade populacional, como Londres e Paris, obtêm grande parte dos
inertes de sítios mais distantes.
4
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A estrutura geológica do continente europeu é tal que não se encontram outras matériasprimas metálicas em grandes quantidades dentro das fronteiras da União Europeia, ou só
se encontram em situações em que a extracção é tecnicamente difícil e dispendiosa.
A actual distribuição das minas é, consequentemente, limitada a um pequeno número de
Estados-Membros. Apenas a Áustria, Finlândia, Grécia, Irlanda, Polónia, Portugal e Suécia
possuem indústrias de minerais metálicos que contribuem para mais de 1% da produção
mundial de um mineral metálico específico. Por conseguinte, muitos dos minerais metálicos
são importados de países terceiros.
Os principais mercados iniciais dos minérios metálicos e seus concentrados na UE são os
sectores de refinação e transformação que produzem produtos acabados e semi-acabados
para muitos outros segmentos da indústria de transformação.
Dos três subsectores considerados, os minerais de construção representam um desafio
importante para a indústria de reciclagem em termos de volumes implicados, ao passo que
os metais representam grandes oportunidades económicas em termos de reciclagem.
Muitos metais, nomeadamente o ferro e o aço, cobre, estanho, chumbo e alumínio são
relativamente fáceis de reciclar, uma vez que podem ser fundidos e remodelados sem
perder as suas principais características. Mas este potencial ainda não é plenamente
aproveitado, já que os produtos em fim de ciclo são geralmente exportados para fora da UE,
e, por conseguinte, perdidos para o mercado europeu.
1.2 O quadro estratégico da UE para a indústria extractiva não energética
A garantia de um acesso fiável e não distorcido às matérias-primas representa um factor
cada vez mais importante para a competitividade da UE sendo, por conseguinte, essencial
para o êxito da estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego. Ao reconhecer isto, a
Comissão Europeia, em Novembro de 2008, aprovou a Iniciativa «Matérias-primas» que
estabelece medidas destinadas a assegurar e a melhorar o acesso às matérias-primas na
UE6.
A Iniciativa «Matérias-primas» assenta nos três pilares seguintes:


Assegurar um acesso às matérias-primas nos mercados internacionais, nas mesmas
condições que outros concorrentes industriais;



Estabelecer, na UE, as condições-quadro adequadas para
aprovisionamento sustentável de matérias-primas de fontes europeias;



Fomentar a eficiência global dos recursos e promover a reciclagem, de forma a
reduzir o consumo de matérias-primas primárias na UE e diminuir a dependência
relativa das importações.

promover

o

Assente nas conclusões de uma análise aprofundada sobre a competitividade da indústria
extractiva não energética na UE7, a iniciativa propõe uma abordagem integrada, mediante a
qual as políticas e os instrumentos pertinentes da UE criam sinergias adequadas para
garantir a disponibilidade de matérias-primas essenciais, bem como a sustentabilidade da
sua extracção e utilização.

6

Comunicação da Comissão de 4.11.2008, «Iniciativa «matérias‐primas» – atender às necessidades críticas
para assegurar o crescimento e o emprego na Europa, Com (2008) 699 final.
7
Documento de trabalho dos serviços da Comissão de 4.6.2007, SEC(2007)771
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O primeiro pilar refere-se ao prosseguimento de uma diplomacia activa no domínio das
matérias-primas a fim de assegurar um acesso equitativo, seguro e isento de distorções às
matérias-primas minerais. Responde também à necessidade de importar a maioria dos
metais metálicos da Europa (o que em 2007 representou um défice comercial na ordem dos
20 mil milhões de euros). O diálogo político com países terceiros, economias emergentes e
respectivos grupos regionais regem-se pelo princípio do «interesse mútuo». Uma das
principais linhas de acção será a promoção do acesso sustentável às matérias-primas no
âmbito da estratégia de desenvolvimento, em especial mediante o reforço do diálogo e das
acções com África em matéria de acesso às matérias-primas e gestão dos recursos
naturais, bem como de infra-estruturas de transportes à luz da sustentabilidade e da
responsabilidade social8.
A dependência das importações contribui para tornar o sector de transformação da UE
vulnerável à influência dos mercados externos. Nos últimos anos, o preço de muitos
minerais aumentou bastante devido à rápida industrialização registada em países
emergentes, como o Brasil, a China e a Índia. Muitos países ricos em recursos estão
actualmente a restringir as exportações para favorecer as suas próprias indústrias, o que
coloca a indústria do UE em desvantagem concorrencial. A UE actuará em conformidade
com a iniciativa «matérias-primas» para combater qualquer forma de comércio desleal9.
O segundo pilar diz respeito às preocupações da indústria em relação ao acesso às fontes
de matérias-primas minerais na UE, nomeadamente ao quadro regulamentar nesta matéria.
As diferenças registadas a nível dos procedimentos em matéria de regulação, dos
processos de planeamento e das normas de saúde e segurança dos trabalhadores e de
protecção do ambiente são susceptíveis de restringir as actividades mineiras ou de
aumentar os seus custos. Além disso, o processo para aceder às actividades mineiras pode
ser dispendioso e moroso, nomeadamente quando os solos já estão afectados a outras
actividades. Por conseguinte, a Comissão Europeia trabalhará em conjunto com os
Estados-Membros para melhorar as condições-quadro que regulam as actividades de
extracção mineral, com o objectivo de simplificar e acelerar os processos administrativos.
A iniciativa da UE procurará igualmente promover a investigação e o intercâmbio de
conhecimentos sobre os jazigos de minerais em toda a União. Um dos seus objectivos é
assegurar que as zonas com elevado potencial de jazigos minerais não se esgotem
inutilmente. Além disso, a iniciativa apoiará projectos de investigação destinados a
desenvolver novas tecnologias de extracção de matérias-primas minerais susceptíveis de
reduzir o impacto ambiental.
O terceiro pilar visa promover uma melhor eficiência dos recursos e a sua reciclagem.
Actualmente, uma parte significativa dos produtos em fim de ciclo não é devidamente
transformada de forma a recuperar matérias-primas valiosas, nomeadamente metais de
«alta tecnologia», que podem ser reciclados. Em especial, os resíduos são exportados da
Europa sem serem sujeitos a controlos eficazes sobre o seu destino final e perspectivas de
transformação. A Comissão pretende cooperar com os Estados-Membros no sentido de
melhorar a verificação do destino das transferências de tais resíduos, a fim de reduzir os
efeitos negativos para o ambiente e aumentar o volume de reciclagem dos seus
componentes.

8
9

http://www.euroafrica-ict.org/downloads/EAS2007_action_plan_2008_2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/
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Figura 1: Principais elementos da Iniciativa «Matérias-primas» da UE
1.3 Factores que influenciam as actividades extractivas na Europa: acesso ao solo
No que diz respeito ao segundo pilar da iniciativa «Matérias-primas», foram identificados
vários factores susceptíveis de influenciar a competitividade da indústria extractiva não
energética europeia10. Estes factores diferem, desde diversidade e complexidade dos
procedimentos de autorização nos diferentes Estados-Membros até aos conflitos com
outras utilizações do solo, à falta de disponibilidade de mão-de-obra qualificada e aos
requisitos em matéria de saúde e segurança e de protecção do ambiente. Por outro lado,
reflectem a necessidade de tecnologias de extracção mais inovadoras e de melhor
conhecimento dos locais onde se situam os potenciais recursos.
A indústria extractiva está obrigada a operar em localizações que têm jazigos minerais
conhecidos e comercialmente viáveis. A ocorrência de minerais é determinada pela
actividade geológica no passado e o conhecimento da sua distribuição depende bastante do
nível de investimento em cartografia, prospecção e exploração geológicas. Por conseguinte,
a indústria não pode necessariamente pretender operar apenas em zonas onde não existam
conflitos relativamente a outras utilizações do solo, a interesses públicos de carácter geral
ou a zonas que se revestem de importância em termos de conservação ou de interesse
paisagístico.
O acesso ao solo tem sido especialmente realçado, devido, pelo menos em parte, à
natureza do sector da indústria extractiva não energética. Embora a UE disponha de um
grande número de jazigos de matérias-primas minerais, estes estão distribuídos de forma
desigual pelo território e sua a qualidade é muito variável. Por conseguinte, a indústria só
pode operar em locais em que existem minerais.

10

SEC(2007) 771
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Além disso, nem todos os jazigos são comercialmente viáveis e a decisão de explorar um
determinado sítio será fortemente influenciada pela procura do mercado, bem como pelo
nível de investimento inicial necessário e os custos do transporte dos recursos até ao
utilizador final. Os custos de transporte, em especial, aumentam significativamente em
função da distância a percorrer até à entrega dos produtos e limitam efectivamente a
disponibilidade geográfica desses minerais (ver quadro 1).

Subsector

Minerais
de
construção
Média estimada*
Minerais industriais
2001
2002
2003
Minerais metálicos
2001
2002
2003

Transporte rodoviário

Transporte ferroviário

Distância
média de
transporte

Distância
média de
transporte

% da carga
total
transportada

% da carga
total
transportada

Transporte por via
navegável
Distância
média de
transporte

% da carga
total
transportada

33km

89%

148 km

6%

142 km

5%

245 km
-

63%
63%
68%

234 km
-

15%
22%
19%

2482 km
-

22%
15%
13%

232 km
84 km
59 km

62%
15%
7%

273 km
225 km
203 km

16%
78%
81%

4494 km
1583 km
912 km

22%
8%
12%

* os números indicados relativos a este subsector são escassos, dado que não se encontram disponíveis informações sobre o transporte
ulterior até chegar ao cliente
Quadro 1. Distâncias e meios de transporte utilizados pelos três subsectores no período 2001200311.

Na prática, isso significa que muitas pedreiras estão frequentemente situadas perto ou na
proximidade dos locais onde as matérias-primas minerais são necessárias, como por
exemplo, perto de pólos de crescimento. Pela mesma razão, as novas pedreiras também
tendem a situar-se perto de operações extractivas em curso, apesar de, esporadicamente,
também se proceder à prospecção e ao desenvolvimento de «espaços verdes» totalmente
novos.
Esta necessidade de acesso a determinadas parcelas também significa que, embora a
superfície necessária para actividades extractivas não energéticas seja relativamente
reduzida em termos absolutos (inferior a 1% do território da UE), os projectos de
desenvolvimento individuais podem, não obstante, suscitar conflitos com outras utilizações
incompatíveis do solo ou com interesses sociais mais generalizados, ou produzir um
impacto ambiental inaceitavelmente elevado. Este aspecto deve ser analisado numa base
casuística, já que depende muito do local exacto onde se pretenda desenvolver o projecto e
da forma como é realizada a extracção.
No entanto, uma das preocupações da indústria extractiva não energética mais
recorrentemente referida é a dificuldade na obtenção de novas autorizações para substituir
os jazigos já esgotados ou proceder à prospecção e exploração de novas fontes.

11

Indústria Extractiva Não Energética ‐ Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2001‐2003;
http://www.uepg.eu/uploads/documents/pub‐3_en‐final_report_2001_2003.pdf
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Não faz parte do âmbito do presente documento analisar em pormenor todas as questões
levantadas.12 Como todos os projectos de desenvolvimento, as actividades da indústria
extractiva não energética devem encontrar um ponto de equilíbrio entre as suas aspirações
e as de outros interesses económicos, do meio natural e de de interesses sociais mais
generalizados para garantir uma exploração sustentável.
O presente documento de orientação concentra-se especificamente num único aspecto:
esclarecer como as disposições das Directivas «Habitats» e «Aves» devem ser aplicadas
aos planos e projectos no âmbito da indústria extractiva não energética. Trata-se de uma
resposta directa ao compromisso assumido no âmbito do segundo pilar da iniciativa
«Matérias-primas» e, como tal, visa fornecer orientações sectoriais específicas sobre a
aplicação da legislação da UE em matéria de ambiente no contexto específico da indústria
extractiva não energética13.

12

Para informações mais pormenorizadas, consultar SEC(2007) 771.
Até final de 2010, a Comissão publicará, num documento separado, um relatório sobre a aplicação da
iniciativa Matérias‐primas». Num sub‐relatório, um grupo de trabalho ad‐hoc sobre boas práticas para o
planeamento do uso do solo publicará também alguns exemplos de boas práticas de planeamento do uso do
solo e dos recursos minerais aplicadas nos Estados‐Membros.

13
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2. O QUADRO ESTRATÉGICO E LEGISLAÇÃO DA EU
APLICÁVEL À NATUREZA E BIODIVERSIDADE

•

A Directiva «Habitats» e a Directiva «Aves» da UE constituem as pedras angulares da estratégia
da União Europeia em matéria de biodiversidade. Ambas permitem aos Estados-Membros
trabalhar em conjunto no sentido de proteger e garantir a sobrevivência das espécies e dos tipos
de habitats mais ameaçados e vulneráveis da Europa.

•

Um aspecto central das duas directivas é a criação da rede Natura 2000, uma rede ecológica de
sítios que abarcam 27 países da UE. A rede compreende, até agora, cerca de 26 000 sítios que
cobrem quase 18% da superfície terrestre da União Europeia. A componente marinha da rede
ainda não está concluída.

•

Os projectos no âmbito da indústria extractiva não energética que abrangem sítios Natura 2000
não são automaticamente excluídos. Pelo contrário, caso sejam susceptíveis de afectar
significativamente o sítio em questão, devem ser objecto de uma avaliação adequada. Em função
do resultado da avaliação, decidir-se-á aprovar ou não o plano ou projecto e, em caso afirmativo,
em que condições o deve ser. O objectivo é evitar que seja afectada a integridade do sítio Natura
2000 em questão.

•

Em casos excepcionais, os desenvolvimentos susceptíveis de afectar um sítio Natura 2000
podem ainda prosseguir em determinadas condições, desde que sejam respeitadas as garantias
procedimentais previstas pelas duas directivas no domínio da conservação da natureza.

•

Os planos e projectos no âmbito da indústria extractiva não energética podem também estar
sujeitos ao disposto na Directiva «AAE» e na Directiva «AIA», mas estas são distintas da
avaliação adequada prevista nos termos da Directiva «Habitats».

2.1 Introdução
A fim de satisfazer a procura constante de matérias-primas minerais na UE, haverá
provavelmente necessidade de desenvolver novos locais de extracção à medida que as
antigas pedreiras se forem esgotando. Importará assegurar que estes novos
desenvolvimentos são sustentáveis em todos os aspectos e são conseguidos sem causar
prejuízos desnecessários ao ambiente e ao património natural da Europa.
À semelhança de outras actividades industriais que implicam a utilização da terra e do mar,
os desenvolvimento no domínio da indústria extractiva não energética têm inevitavelmente
impacto ambiental e, embora a actual utilização dos solos seja reduzida comparativamente
a outras actividades industriais e a outras utilizações do solo, há ainda que analisar e tratar,
se pertinente, os impactos sobre o meio natural.
O presente capítulo descreve os principais textos legislativos em matéria de ambiente que
devem ser aplicados no desenvolvimento de novos planos e projectos na UE no âmbito das
actividades extractivas não energéticas. Os capítulos seguintes fornecem orientações mais
pormenorizadas no que diz respeito aos desenvolvimentos que afectem, em especial, sítios
Natura 2000.
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2.2 O compromisso da UE de travar a perda de biodiversidade
A conservação da biodiversidade ocupa um lugar importante na agenda política da UE. No
Conselho Europeu de Gotemburgo, em 2001, a União Europeia estabeleceu como objectivo
«travar a perda de biodiversidade na UE até 2010». Este compromisso está firmemente
estabelecido em todas as vertentes da política da UE. A conservação da biodiversidade foi
também identificada como um dos objectivos operacionais primordiais da estratégia de
desenvolvimento sustentável (EDS)14 e da Parceria de Lisboa para o Crescimento e o
Emprego. Considerando a proximidade do termo do prazo da meta de 2010 e a constatação
de que a mesma não será atingida, em 15 de Março de 2010, o Conselho da União
Europeia adoptou uma nova meta em matéria de biodiversidade para 2020, posteriormente
apoiada pelo Conselho Europeu em 26 de Março. Esta nova meta visa «travar a perda de
biodiversidade a degradação de serviços ecossistémicos na UE até 2020, proceder à sua
recuperação na medida do possível e intensificar a contribuição da EU para evitar a perda
de biodiversidade a nível mundial».
O sexto Programa de Acção em matéria de Ambiente (6.º PAA)15, que estabelece o quadro
para a definição de políticas em matéria de ambiente na UE no período 2002-2012, adoptou
a «natureza e biodiversidade» como um dos quatro domínios de acção prioritários. O 6.º
PAA também defende a integração plena de exigências de protecção ambiental,
nomeadamente as relacionadas com a conservação da biodiversidade, nas demais políticas
e acções comunitárias.
A explicação pormenorizada sobre a forma de concretizar este objectivo está estabelecida
no Plano de Acção comunitário em matéria de biodiversidade da Comissão Europeia
aprovado em 200616. Este Plano adopta uma nova abordagem importante em matéria de
política de biodiversidade da UE, na medida em que, pela primeira vez, foram abrangidos
todos os sectores económicos e domínios políticos importantes num único documento
estratégico e assumida uma parte da responsabilidade na sua execução17. Reconhece que
só poderá haver mudanças se houver um esforço concertado de todos os sectores
económicos no sentido de ajudar a concretizar a meta de 2010.
O Plano da UE salienta ainda o valor económico prestado à sociedade pelos serviços
ecossistémicos que a natureza oferece e dos quais depende a nossa economia e o bemestar social. Os ecossistemas saudáveis contribuem para a purificação do ar e da água e a
regulação do clima. Também fornecem bens fundamentais como os alimentos, as fibras e a
madeira. Será fundamental conservar e restaurar ecossistemas saudáveis para fazer face
aos efeitos potencialmente devastadores das alterações climáticas no futuro.
A Comissão apresentará uma nova estratégia da UE em matéria de biodiversidade até final
de 2010 baseada na Comunicação, «Opções para uma visão e um objectivo pós-2010 da
UE em matéria de biodiversidade» (COM(2010) 4 final, 19.1.2010) e nas Conclusões do
14

COM (2001) 264 final. Nova estratégia da União Europeia para o desenvolvimento sustentável, adoptada em
Junho de 2006.
15
Decisão n.º 1600/2002/CE, JO L 242 de 10.9.2002,
16
COM/2006/0216 final. http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm
17
Uma das acções previstas consiste em desenvolver uma parceria entre empresas e biodiversidade e facilitar
a constituição de tais parcerias a nível comunitário. Nesse sentido, foi lançada em 2007 uma iniciativa para
reforçar a articulação entre o mundo empresarial e protecção da biodiversidade, intitulada «Building Better
Partnerships: linking Business to Biodiversity» [«Criar Melhores Parcerias: articulação entre Empresas e
Biodiversidade] (The EU B@B initiative) [A iniciativa B@B da UE]:
http://ec.europa.eu/environment/nature/partnerships/index_en.htm,
http://www.countdown2010.net/business
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Conselho Europeu em matéria de biodiversidade pós-2010, aprovadas em 15 de Março de
2010. A referida estratégia deve definir um número reduzido de sub-objectivos mensuráveis
para os diferentes ecossistemas, factores determinantes, pressões e respostas e assegurar
a sua integração em políticas sectoriais pertinentes da UE, tanto a nível interno como
externo. Um aspecto inovador da estratégia em matéria de biodiversidade para 2020 será o
desenvolvimento de um nível de referência da biodiversidade que permita avaliar
regularmente os progressos no sentido da concretização do objectivo. A estratégia da UE18
será desenvolvida à luz do quadro global para a biodiversidade após 2010 que será
aprovado em Outubro de 2010 no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre a
Diversidade Biológica.
Biodiversidade e alterações climáticas
O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC) prevê que as temperaturas
médias globais à superfície da Terra possam aumentar entre 2 a 6,4°C até 2100 em comparação
com os níveis pré-industriais. É difícil calcular o impacto sobre a biodiversidade e os ecossistemas,
mas prevê-se que seja bastante considerável. Alguns estudos já mostram que muitas espécies
sentem dificuldades em se adaptar às alterações climáticas e que o aquecimento global as expõe a
um maior risco de extinção.
As alterações climáticas também comprometem os ecossistemas valiosos dos quais depende a
sociedade para obter bens e serviços importantes, como a prevenção de inundações ou
armazenagem de carbono. Os ecossistemas saudáveis são uma componente essencial de qualquer
estratégia de atenuação das alterações climáticas, mas, tal como a vida selvagem, estão sujeitos a
pressões significativas resultantes da perda e degradação de habitats. De acordo com a Avaliação
do Ecossistema do Milénio, os ecossistemas na Europa sofreram uma fragmentação induzida pelo
homem maior do que em qualquer outro continente.
A capacidade dos ecossistemas e das espécies de responderem às exigências das alterações
climáticas será, em grande medida, determinada pela eficácia com que estes são preservados do
desenvolvimento insustentável e de outras utilizações dos solos inadequadas, bem como pelo
empenho que dedicamos na recuperação dos que já foram devastados.

2.3 As Directivas «Habitats» e «Aves»
As Directivas «Aves» e «Habitats» constituem as pedras angulares da política da UE em
matéria de biodiversidade. Ambas permitem que os 27 Estados-Membros da UE trabalhem
em conjunto, no âmbito de um quadro legislativo comum, no sentido de protegerem
algumas das mais valiosas espécies e habitats da Europa na sua área de repartição natural
em todo o território da UE, independentemente de fronteiras políticas ou administrativas.
As directivas têm dois objectivos principais:
• Proteger as espécies, por direito próprio, em toda a UE (mediante disposições relativas
à protecção das espécies);
• Conservar alguns tipos de habitats raros ou ameaçados ou os habitats essenciais de
determinadas espécies raras ou ameaçadas a fim de assegurar a sua sobrevivência
sustentada (mediante disposições relativas à protecção de sítios que levaram à criação
da Rede Natura 2000)
Neste último caso, convém salientar que a Rede Natura 2000 não é um sistema de reservas
naturais no sentido estrito em que estão excluídas todas as actividades humanas. Ao invés,
18

Outros desenvolvimentos podem ser seguidos no endereço seguinte:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm
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as duas directivas prevêem um quadro legislativo comum, aplicável a todos os países da
UE, que garante que as actividades humanas, entre as quais as actividades extractivas não
energéticas, são realizadas de forma a não afectarem a integridade dos sítios Natura 2000.
O artigo 6.º da Directiva «Habitats» estabelece, nos n.ºs 3 e 4, garantias processuais que
devem ser seguidas no contexto de planos e projectos. As referidas disposições são
explicadas de forma mais pormenorizada nos capítulos seguintes, mas, primeiro, convém
perceber o objectivo geral das duas directivas.
2.3.1 Objectivos gerais das Directivas «Aves» e «Habitats»19
O objectivo geral da Directiva «Aves», adoptada em 1979, consiste em manter e
restabelecer as populações de espécies de aves selvagens que vivem naturalmente
existentes na UE (cerca de 500 espécies) a um nível que assegure a sua sobrevivência a
longo prazo, um nível que «corresponda nomeadamente às exigências ecológicas,
científicas e culturais, tendo em conta as exigências económicas e de recreio» (cf. artigo
2.º).
A Directiva «Habitats», adoptada em 1992, tem objectivos idênticos aos da Directiva
«Aves», mas abrange outras espécies que não as aves, bem como tipos de habitats de
pleno direito. O seu objectivo consiste em assegurar a conservação de cerca de 1 000
espécies animais e vegetais selvagens em perigo, raras, endémicas ou vulneráveis,
enumeradas nos seus anexos, bem como 230 tipos de habitats ameaçados de desaparecer.
Importa salientar que as directivas não abrangem todas as espécies vegetais e animais que
existem na UE (ou seja, não abrangem toda a biodiversidade da UE). Concentram-se antes
num sub-conjunto de cerca de 1 500 espécies, frequentemente referidas por espécies de
interesse comunitário, que carecem de protecção para assegurarem a sua sobrevivência a
longo prazo na UE.
2.3.2 Disposições relativas à protecção das espécies
No que diz respeito à protecção das espécies, ambas as directivas exigem que os EstadosMembros instituam um regime geral de protecção de todas as espécies de aves selvagens
na UE e das espécies enumeradas no anexo IV da Directiva «Habitats» na área de
repartição natural das espécies em todo o território da UE. Estas disposições são aplicáveis
tanto no interior como no exterior das zonas de protecção. Os termos precisos são definidos
no artigo 5.º da Directiva «Aves» e no artigo 12.º (em relação aos animais) e no artigo 13.º
(em relação às plantas) da Directiva «Habitats» (ver os principais elementos no quadro
infra).

19

Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (versão codificada da Directiva 79/409/CEE do
Conselho, relativa à conservação das aves selvagens, alterada)
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à conservação dos habitats naturais e da
fauna e flora selvagens, versão consolidada referência 01992L0043 de 01.01.2007 – consultar
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Artigo 5.º da Directiva «Aves»

Artigo 12.º e artigo 13.º da Directiva «Habitats»

Os Estados-Membros tomam as medidas
necessárias à instauração de um regime geral
de protecção de todas as espécies de aves
selvagens na área de repartição natural do
território da UE, e que inclua nomeadamente a
proibição:

Os Estados-Membros tomarão todas as medidas necessárias
para proteger as espécies constantes do anexo IV em toda a sua
área de repartição natural na Europa.

-

-

De as matar ou de as capturar
intencionalmente, qualquer que seja o
método utilizado;
De
destruir
ou
de
danificar
intencionalmente os seus ninhos e os seus
ovos ou de colher os seus ninhos;
De recolher os seus ovos na natureza e de
os deter, mesmo vazios;
De as perturbar intencionalmente,
nomeadamente durante o período de
reprodução e de dependência, desde que
essa perturbação tenha um efeito
negativo significativo nas aves;
De deter as aves em cativeiro e de as
vender.

No caso dos animais protegidos, proibindo:
A captura ou o abate intencionais, qualquer que seja o
método utilizado;
A perturbação intencional dessas espécies, nomeadamente
durante o período de reprodução, de dependência, de
hibernação e de migração;
A destruição ou recolha intencionais dos seus ovos no
meio natural;
A deterioração ou a destruição dos locais de reprodução
ou áreas de repouso;
A detenção, venda e transporte de espécimes retirados do
meio natural.
No caso de espécies vegetais protegidas, proibindo:
A recolha, a colheita, o corte, o desenraizamento ou a
destruição intencionais das plantas em causa no meio
natural;
A detenção, o transporte, a venda das referidas espécies
colhidas no meio natural.

São permitidas derrogações em determinadas circunstâncias (por exemplo, para evitar
prejuízos sérios às culturas, à criação de gado, às florestas, às zonas de pesca e às águas),
desde que não exista outra solução satisfatória e que as consequências destas derrogações
não sejam incompatíveis com os objectivos das directivas. As condições de aplicação das
derrogações são estabelecidas no artigo 9.º da Directiva «Aves» e no artigo 16.º da
Directiva «Habitats»20.
2.3.3 Disposições relativas à protecção de Habitats: a Rede Natura 2000
Algumas espécies e tipos de habitats estão de tal modo ameaçados que necessitam que os
seus habitats essenciais sejam igualmente protegidos. No seu conjunto, estes sítios
constituem a Rede Natura 2000, uma rede ecológica de sítios de conservação da natureza
que abarca 27 países da UE.
Nos termos da Directiva «Habitats», os sítios essenciais devem ser protegidos para os
tipos de habitats enumerados no anexo I e as espécies que constam do anexo II21. Numa
primeira fase, os Estados-Membros devem propor uma lista nacional de possíveis sítios a
ser incluídos na Natura 2000. Estes são, em seguida, examinados a nível biogeográfico22
para assegurar que proporcionam a cobertura suficiente para as espécies ou o habitat
20

«Documento de orientação sobre a protecção rigorosa de espécies animais de interesse comunitário ao
abrigo da Directiva 92/43/CEE»
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/espécies/guidance/index_en.htm
21
Existe uma sobreposição considerável entre as espécies enumeradas no anexo II e as que figuram no anexo
IV, mas nem todas as espécies que constam do anexo IV necessitam de sítios protegidos específicos ao abrigo
da rede Natura 2000 pelo que não figuram no anexo II.
22
A UE tem nove regiões biogeográficas, cada uma com as características próprias em termos de variedade da
vegetação, clima, topografia e geologia. Trabalhar a este nível facilita a observação das espécies e dos habitats
e a conjuntura de conservação em condições naturais idênticas, independentemente de fronteiras nacionais.
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causa. Os sítios referidos, uma vez reconhecidos pela Comissão, passam a ser sítios de
importância comunitária (SIC) e a fazer parte da Rede Natura 2000, e são protegidos nos
termos do artigo 6.º. Importa salientar que a selecção dos sítios de importância comunitária
deve ser efectuada apenas com base em critérios científicos. Nesta fase, os EstadosMembros não podem atender a aspectos de ordem económica.23
Quando um sítio passa a ser de importância comunitária, os Estados-Membros têm seis
anos, no máximo, para obter a sua designação de Zona Especial de Conservação (ZEC) e
estabelecer as medidas de conservação necessárias para manter e restabelecer os habitats
e as espécies num estado de conservação favorável. Nesta fase, podem ser exploradas
soluções práticas de gestão que ajudem a integrar as necessidades de conservação
noutras actividades de utilização dos solos, se possível, tendo em conta questões
socioeconómicas.
Nos termos da Directiva «Aves», é necessário classificar sítios para cerca de 190
espécies de aves constantes do anexo I da Directiva. Os Estados-Membros devem
classificar sítios para outras espécies de aves migratórias cuja ocorrência seja regular, não
incluídas no anexo I, tendo em conta a necessidade de proteger as suas áreas de
reprodução, de muda e de invernada e as zonas de repouso e alimentação nos seus
percursos de migração, por exemplo, zonas húmidas de importância internacional. Estes
sítios são denominados Zonas de Protecção Especial (ZPE) e são directamente incluídos
na Rede Europeia Natura 200024.

23

Acórdão do Tribunal de Justiça no Processo C‐371/98, First Corporate Shipping LTD.
Ao invés da Directiva «Habitats», não existe uma fase intermédia para seleccionar sítios em função da região
geográfica no caso de zonas de protecção especial. Estes são directamente incluídos na Rede Natura 2000.
24
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Em Dezembro de 2009, cerca de 25 800 sítios (que abrangem cerca de 22 400 sítios de
importância comunitária e 5 200 zonas de protecção especial) foram incluídos na Rede
Natura 200025. No conjunto, cobrem aproximadamente 17,6% da zona geográfica terrestre
da UE-2726. Cerca de 1400 sítios de importância comunitária e de 600 zonas de protecção
especial abrangem uma parte de zonas marinhas, mas há que acrescentar ainda outros
sítios para completar a componente marinha da rede. É esse o objectivo a atingir até 2012.

Figura 2: A Rede Europeia Natura 2000 na UE-27, situação em Janeiro de 2010
2.3.4 Gestão e conservação de sítios Natura 2000
No contexto dos sítios Natura 2000, os Estados-Membros devem, nomeadamente:
• Tomar as medidas de conservação adequadas para manter e restabelecer os habitats e
as espécies para os quais o sítio foi designado num estado de conservação favorável
(artigo 6.º, n.º 1);
• Evitar actividades prejudiciais ao ambiente susceptíveis de causar perturbações que
atinjam essas espécies, bem como a deterioração dos tipos de habitats naturais ou dos
habitats das espécies protegidas (artigo 6.º, n.º 2).
As autoridades competentes de cada país devem definir os objectivos de conservação dos
sítios Natura 2000, o mais tardar no prazo de 6 anos após o reconhecimento do sítio em
causa como sítio de interesse comunitário (ou, no caso de uma zona de protecção especial,
logo após a classificação). Estes objectivos de conservação devem basear-se no estado e
nas exigências ecológicas dos habitats e das espécies para as quais o sítio foi designado
25

Comissão Europeia, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
Existe, por vezes, uma sobreposição entre as zonas de protecção especial e os sítios de interesse
comunitário, pelo que os números não se acumulam.
26
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Natura 2000. O objectivo final é assegurar que as espécies e os tipos de habitats sejam
mantidos e restabelecidos, num estado de conservação favorável, na sua área de repartição
natural.27
Que significa na prática um estado de conservação favorável?
O objectivo principal da Directiva «Habitats» é assegurar que as espécies e os tipos de habitats
abrangidos atinjam um «estado de conservação favorável» e que a sua sobrevivência a longo
prazo fique assegurada na sua área de repartição natural em todo o território europeu.
No caso das espécies abrangidas pela directiva (artigo 1.º, alínea i)), isso significa que:
- as populações se mantêm a longo prazo e já não mostram tendência para um constante
declínio;
- a área de repartição natural dessa espécie não está a diminuir;
- existe, e continuará provavelmente a existir um habitat suficientemente amplo para que as
suas populações se mantenham a longo prazo.
No caso de um tipo de habitat, o estado de conservação favorável (artigo 1.º, alínea e)) é
atingido quando:
- a sua área de repartição natural e as superfícies que dentro dela abrange forem estáveis ou
estiverem em expansão e
- a estrutura e as funções específicas necessárias à sua manutenção a longo prazo existirem
e forem susceptíveis de continuar a existir num futuro previsível e
- o estado de conservação das espécies típicas que vivem no tipo de habitat também for
favorável.

No que diz respeito às medidas de conservação que devem ser tomadas relativamente aos
sítios Natura 2000 individuais, a Directiva «Habitats» (artigo 6.º, n.º 1) estabelece que «os
Estados-Membros fixarão as medidas de conservação necessárias, que poderão
eventualmente implicar planos de gestão adequados, específicos ou integrados noutros
planos de ordenação.
Estes planos de gestão, caso existam, podem constituir uma fonte de informação útil para
os promotores de projectos que pretendam realizar actividades que abrangem sítios Natura
2000, uma vez que:
- registam as necessidades de conservação dos habitats e das espécies existentes para
as quais o sítio foi designado, pelo que se torna evidente para todos o que é conservado
e o que o justifica;
- analisam o contexto socioeconómico e cultural da zona e as interacções das diferentes
utilizações dos solos com as espécies e habitats existentes;
- definem os objectivos de conservação para o sítio;
- identificam soluções de gestão adequadas capazes de ajudar a integrar as actividades
de conservação noutras práticas de utilização dos solos.
2.3.5 Desenvolvimentos de projectos que afectam sítios Natura 2000
Enquanto o artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 da Directiva «Habitats» se refere à gestão e conservação
de rotina dos sítios Natura 2000, o artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, define o procedimento a seguir
quando do planeamento de desenvolvimento de um projecto que afecte um sítio Natura
200028.
27

O conceito de Estado de Conservação Favorável não é referido na Directiva «Aves», mas existem requisitos
análogos, ou seja, todas as zonas de protecção especial devem ser sujeitas a medidas especiais de conservação
dos habitats a fim de garantir a sobrevivência e a reprodução das aves do anexo I na sua área de repartição.
28
Aplicável a sítios de interesse comunitário, a zonas especiais de conservação e a zonas de protecção especial
e refere‐se não apenas a planos ou projectos no interior de sítios Natura 2000, mas também a planos ou
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Este procedimento é examinado em pormenor nos capítulos 5 e 6, mas, essencialmente,
exige que um plano ou projecto susceptível de afectar um sítio Natura 2000 de forma
significativa seja objecto de uma «avaliação adequada» (AA) para analisar em pormenor a
sua incidência sobre o sítio e ver como ela compromete os objectivos de conservação do
mesmo.
Em função das conclusões da avaliação adequada, a autoridade competente pode aprovar
o plano ou projecto sem alterações, depois de ter concluído que o mesmo não afectará a
integridade do sítio em causa, ou, tendo em conta o grau de incidência, pode impor que seja
observada uma ou várias das seguintes condições:
• a introdução de determinadas medidas para eliminar as incidências negativas;
• a observância de determinadas condições nas fases de construção, exploração ou

encerramento do plano ou projecto em causa, uma vez mais para eliminar a
possibilidade de que produzam efeitos negativos no mesmo ou de reduzi-los a um nível
tal que não afectem a integridade do sítio;
• a exploração de soluções alternativas.
Em circunstâncias excepcionais, um plano ou projecto pode ser autorizado em
determinadas condições, apesar de se ter concluído que produzirá efeitos negativos sobre o
sítio, desde que se respeitem as garantias de protecção previstas na Directiva «Habitats».
Tal pode ser possível na falta de soluções alternativas ou se o plano ou projecto for
considerado de reconhecido interesse público. Nesses casos, serão introduzidas as
medidas de compensação necessárias para assegurar a protecção da coerência global da
rede Natura 2000.
2.3.6 Melhoria da coerência ecológica da Rede Natura 2000
Além da designação de sítios nucleares ao abrigo da Rede Natura 2000, o artigo 10.º da
Directiva «Habitats» também prevê que os Estados-Membros envidem esforços, através de
políticas de ordenamento do território e de desenvolvimento, no sentido de melhorar a
coerência ecológica da rede mediante a manutenção e, se necessário, a criação de
elementos paisagísticos de especial importância para a fauna e a flora selvagens, como
corredores da fauna selvagem ou espaços de ligação que possam ser utilizados durante
períodos de migração e repartição geográfica.
2.4 A Directiva «AAE» e a Directiva «AIA»
As seguintes directivas da UE em matéria de ambiente também se revestem de importância
directa para a indústria extractiva não energética:
-

Directiva 2001/42/CE relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e
programas no ambiente (geralmente referida por Directiva «AAE»)29

projectos no exterior da rede, susceptíveis de afectar a conservação de espécies e habitats situados no seu
interior. A título de exemplo, refira‐se uma barragem construída perto da nascente de um rio que pode alterar
ou interromper o fluxo regular de uma zona húmida importante para as aves de uma zona de protecção
especial a jusante.
29
JO L 197 de 21.7.2001, p. 30–37 – ver http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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-

Directiva 85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos
públicos e privados no ambiente, alterada em 1997 (97/11/CE), 2003 (2003/35/CE) e
2009 (2009/31/CE) – (geralmente referida por Directiva «AIA»30.)

2.4.1 A Directiva «AAE»
A Directiva 2001/42/CE, AAE, tem como objectivo assegurar que os eventuais efeitos de
determinados planos e programas no ambiente sejam identificados, avaliados e tomados
em consideração durante a sua preparação e antes da aprovação.
A este respeito, os Estados-Membros devem, obrigatoriamente:
• Elaborar um relatório ambiental que identifique e avalie os eventuais efeitos significativos

no ambiente dos planos e programas, bem como de possíveis alternativas razoáveis.
• Proporcionar a determinadas autoridades e ao público em geral a oportunidade de

manifestarem a sua opinião sobre o relatório ambiental, bem como sobre o projecto do
plano ou do programa. O processo de consulta não só permite verificar que as
informações fornecidas para a avaliação são abrangentes e fiáveis, mas que também
conferem maior transparência ao processo de tomada de decisão.
Por último, a AAE visa incentivar uma abordagem mais integrada e eficaz do ordenamento
do território em que o ambiente, incluindo os aspectos da biodiversidade, é tomado em
consideração numa fase inicial do processo de planeamento e a um nível mais estratégico.
Se tal for previsto, geralmente contribuirá para reduzir os conflitos numa fase posterior a
nível de projectos individuais. Além disso, permite uma localização mais adequada das
futuras actividades, longe de zonas de potenciais conflitos relacionados com a conservação
da natureza.
A avaliação ambiental estratégica é uma condição obrigatória para uma série de planos e
programas (preparados para a agricultura, silvicultura, pescas, energia e do sector
industrial, transportes, gestão de resíduos, gestão de recursos hídricos, telecomunicações,
turismo, ordenamento do território ou afectação dos solos) que estabeleçam o
enquadramento para a autorização de futuros projectos de desenvolvimento enumerados na
Directiva «AAE». A avaliação ambiental estratégica também deve ser realizada em planos
ou programas que, face à possibilidade de afectarem os sítios de forma significativa, se
determinou deverem ser objecto de uma avaliação nos termos do artigo 6.º e do artigo 7.º
da Directiva «Habitats».
No contexto da indústria extractiva não energética, a Directiva «AAE» será mais
provavelmente aplicável às situações em que uma autoridade nacional, regional ou local
está a preparar um plano ou programa (por exemplo, ordenamento do território, mas
também indústria ou gestão de resíduos) especificamente relacionado com a extracção de
minerais (por exemplo, um «plano de minerais»), ou em que a extracção de minerais
constitui uma das utilizações do solo prevista no plano.

30

JO L 156 de 25.6.2003, p. 17, JO L 140 de 5.6.2009, p. 114 – ver
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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2.4.2 A Directiva «AIA»
Enquanto o processo de AAE se aplica a planos e programas públicos, a avaliação do
impacto ambiental (AIA) opera ao nível dos projectos individuais públicos e privados.
Por conseguinte, a aprovação de projectos susceptíveis de afectar o ambiente de forma
significativa só pode ser concedida após realizada uma avaliação sobre eventuais
incidências significativas do projecto no ambiente.
A Directiva «AIA» define projecto como «a realização de obras de construção ou de outras
instalações ou obras, outras intervenções no meio natural ou na paisagem, incluindo as
intervenções destinadas à exploração dos recursos do solo (artigo 1.º, n.º 2). As operações
de extracção estão incluídas no anexo I e no anexo II da Directiva «AIA». As actividades
extractivas não energéticas requerem, por conseguinte, uma avaliação do impacto
ambiental nos termos da referida directiva ou, pelo menos, uma «verificação e apreciação
prévia» (ver quadro infra).
2.4.3 A relação entre a AAE, a AIA e a Avaliação Adequada
Existem muitas semelhanças entre os procedimentos da AAE e da AIA e a avaliação
adequada realizada nos termos da Directiva «Habitats» aos planos ou projectos que
afectam sítios Natura 2000. Mas isso não significa que se trate de avaliações iguais, já que
também existem muitas diferenças (ver quadro). Assim, uma AAE ou uma AIA não podem
substituir, ou ser substituídas, por uma avaliação adequada, uma vez que nenhuma
das avaliações se sobrepõe à outra.
As avaliações AAE/AIA e a avaliação adequada podem ocorrer paralelamente (no âmbito de
um processo de coordenação), ou as informações respeitantes à avaliação adequada
podem constituir parte do processo e da documentação da AIA/AAE31 (no âmbito de um
processo de integração). Não obstante, em todos os casos, deve ser possível distinguir e
identificar claramente a avaliação adequada no relatório ambiental da AAE ou na
documentação ambiental da AIA, ou deve ser objecto de um relatório separado para que as
suas conclusões se distingam das conclusões gerais das avaliações AIA ou AAE32.

31

A realização de uma avaliação adequada de um plano não elimina a necessidade de aplicar também o
procedimento previsto no artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, (3)‐(4) aos projectos individuais. É evidente que se na
avaliação adequada de um plano se concluir que o facto de o desenvolvimento estar localizado numa zona que
não interfira, ou interfira pouco, com sítios Natura 2000, provavelmente serão poucos os projectos
decorrentes do plano que deverão exigir uma avaliação adequada a nível de projecto.
32
«Assessments of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the
provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC». (Avaliações de planos e projectos que
afectam de forma significativa sítios Natura 2000. Orientações metodológicas sobre as disposições do artigo
6.º, n.ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats» 92/43/CEE).
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Processo de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA)
O processo de AIA normal compreende as seguintes fases:
•

Análise preliminar (artigo 4.º, n.ºs 2 a 4 e anexo III da Directiva «AIA»): para determinar a
necessidade de uma AIA. É necessário proceder a uma análise prévia para qualquer tipo de
projecto enumerado no anexo II. A decisão da autoridade nacional competente relativa à análise
deve basear-se nos critérios enumerados no anexo III e deve ser divulgada.

•

Delimitação do âmbito de aplicação (artigo 5.º): trata-se da fase do processo de AIA que
determina o conteúdo e a dimensão das questões a incluir nas informações ambientais que
serão apresentadas pelo promotor do projecto a uma autoridade competente. A fase de
delimitação do âmbito de aplicação é um elemento importante de um sistema de AIA adequado,
especialmente porque melhora a qualidade da AIA.

•

Elaboração de uma declaração, estudo ou relatório ambiental (artigo 5.º), que inclui as seguintes
informações ambientais necessárias: descrição do projecto, descrição de medidas para evitar ou
reduzir impactos adversos significativos, dados necessários para identificar e avaliar as
principais incidências no ambiente, um esboço das principais alternativas estudadas pelo
promotor do projecto, e uma justificação dos motivos que levaram a escolher aquela opção,
tendo em conta os impactos ambientais identificados. Estes dados devem ser divulgados.

•

Consulta: (artigos 6.º, 7.º e 8.º) O público, as autoridades ambientais e os Estados-Membros
afectados pelo projecto devem ser informados e consultados antes de ser tomada a decisão
sobre o pedido de aprovação. Os resultados das consultas e as informações coligidas devem
ser tomados em consideração no procedimento de autorização.

•

Informações e explicações sobre a decisão final: (artigo 9.º), Quando for tomada uma decisão
relativa à concessão ou recusa da aprovação, as autoridades nacionais são obrigadas a divulgar
as informações, nomeadamente o conteúdo da decisão e as respectivas condições, os
principais motivos e considerações em que se baseia a decisão, incluindo informações sobre o
processo de participação do público, uma descrição, se necessário, das principais medidas de
atenuação e compensação.

A AIA deve abordar os impactos directos e indirectos (artigo 3.º) sobre o homem, a fauna e a flora, o
solo, a água, o clima e a paisagem, os bens materiais e o património cultural e a interacção entre
estes factores. A AIA deve considerar os efeitos directos e, se for caso disso, os efeitos indirectos,
secundários, cumulativos, a curto, médio e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e
negativos do projecto (anexo IV).

Uma das principais diferenças entre as avaliações AAE/AIA e as avaliações adequadas
previstas na Directiva «Habitats», para além de medirem diferentes aspectos do meio
natural e de adoptarem critérios diferentes para determinar o «carácter significativo», é a
forma de acompanhamento do resultado da avaliação. A este respeito, as avaliações nos
termos da AAE e da AIA estabelecem requisitos aplicáveis aos procedimentos e não criam
normas ambientais obrigatórias. A avaliação nos termos da Directiva «Habitats», pelo
contrário, estabelece condições de fundo obrigatórias, principalmente porque introduz uma
norma ambiental, ou seja, o objectivo de conservação de um sítio Natura 2000 e a
necessidade de preservar a sua integridade.
Por outras palavras, se a avaliação adequada não puder assegurar que o plano ou o
projecto são susceptíveis de afectar a integridade do sítio Natura 2000, a autoridade em
causa só pode aprovar o plano ou projecto enquanto tal, em casos excepcionais, se invocar
procedimentos especiais a aplicar aos planos ou projectos relativamente aos quais não
existem soluções alternativas menos prejudiciais e que são considerados de reconhecido
interesse público.
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A avaliação ambiental estratégica e a avaliação do impacto ambiental, por outro lado,
destinam-se a dar a conhecer às autoridades de planeamento as implicações ambientais do
plano ou projecto proposto para que estas sejam tomadas em consideração na sua decisão
final.
As considerações anteriormente expostas são sintetizadas no Quadro 2.
Quadro 2: Comparação dos procedimentos nos termos da Avaliação Adequada, da AIA e da
AAE
A que tipos de
desenvolvimentos
se destinam?

Que impactos
significativos para
a natureza devem
ser avaliados?

Quem realiza a
avaliação?

AA
Qualquer plano ou
projecto que,
individualmente ou em
conjugação com outros
planos/projectos, seja
susceptível de afectar um
sítio Natura 2000
(excluindo planos ou
projectos directamente
relacionados com a gestão
do sítio, para efeito de
conservação).

A avaliação deve ser
realizada à luz dos
objectivos de conservação
do sítio (relativos às
espécies/ tipos de habitats
para os quais o sítio foi
designado).
Os impactos devem ser
avaliados para determinar
se afectam, ou não, a
integridade do sítio em
causa.
Compete à autoridade
competente assegurar que
a AA é realizada. Nesse
contexto, deve ser exigida
ao promotor do projecto a
realização dos estudos
necessários
e
a
apresentação de todas as
informações à autoridade
competente a fim de
permitir que esta tome uma
decisão avisada. Assim, a
autoridade
competente
também pode obter e
reunir
informações
pertinentes
de
outras
fontes, se necessário.

AIA
Todos os projectos do
no anexo I.
Em relação aos
projectos enumerados
no anexo II a
necessidade de uma
AIA deve ser
determinada numa
base casuística e em
função dos limites ou
critérios estabelecidos
pelos EstadosMembros (tendo em
conta os critérios
enumerados no anexo
III).

AAE
Os Planos e Programas que
(a) são preparados para a
agricultura, silvicultura, pescas,
energia, indústria, transportes,
gestão de resíduos, gestão das
águas, telecomunicações, turismo,
ordenamento urbano e rural ou
utilização dos solos, e que
constituam enquadramento para a
futura aprovação dos projectos
enumerados nos anexos I e II da
Directiva 85/337/CEE, ou

(b) em relação aos quais, atendendo
aos seus eventuais efeitos em sítios
protegidos, tenha sido determinado
que é necessária uma avaliação nos
termos dos artigos 6.º ou 7.º da
Directiva 92/43/CEE.

Efeitos significativos
directos e indirectos,
secundários,
cumulativos, a curto,
médio e longo prazos,
permanentes e
temporários, positivos e
negativos sobre ….«a
fauna e a flora».

Eventuais efeitos significativos no
ambiente, incluindo questões como

O promotor do projecto
fornece as informações
necessárias que devem
ser tomadas em
consideração pela
autoridade competente
que emite a aprovação

A autoridade de planeamento
competente.

a biodiversidade, a população, a
saúde humana, a fauna, a flora, o
solo, a água, a atmosfera, os
factores climáticos, os bens
materiais, o património cultural,
incluindo o património arquitectónico
e arqueológico, a paisagem e a interrelação entre os factores
supracitados;
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O público/outras
autoridades são
consultados?

A consulta não é
obrigatória, mas é
incentivada («se
adequado»)

Deve ser realizada uma
consulta obrigatória
antes da aprovação da
proposta.
Os Estados-Membros
tomarão as medidas
necessárias para
assegurar que as
autoridades
eventualmente
implicadas no projecto,
em virtude das suas
responsabilidades
ambientais específicas,
tenham possibilidade
de apresentar as suas
observações sobre o
pedido de aprovação.
Idem para o público.

Até que ponto os
resultados são
vinculativos?

Tem carácter vinculativo.
As autoridades
competentes só podem
aprovar o plano ou projecto
depois de terem
assegurado que o mesmo
não afectará a integridade
do sítio.

Os resultados das
consultas e as
respectivas
informações coligidas
que constituem parte
integrante da AIA
devem ser tomadas
em consideração no
processo de aprovação.

Deve ser realizada uma consulta
obrigatória antes da aprovação do
plano ou do programa.
Deve ser dada às autoridades a
possibilidade efectiva e atempada
de, em prazos adequados,
apresentarem as suas
observações sobre o projecto de
plano ou programa e sobre o
relatório ambiental de
acompanhamento antes da
aprovação do plano ou programa ou
de o mesmo ser submetido ao
procedimento legislativo.
Os Estados-Membros devem
designar as autoridades a consultar
às quais, em virtude das suas
responsabilidades ambientais
específicas, sejam susceptíveis de
interessar os impactos dos planos ou
programas em causa.

O relatório ambiental, bem como
as opiniões expressas devem ser
tidos em conta durante a
preparação do plano ou do
programa e antes da sua
aprovação ou de o mesmo ser
submetido ao procedimento
legislativo.

2.5 Outras legislações e políticas pertinentes da UE em matéria de ambiente
As seguintes legislações e políticas também se revestem de importância para as
actividades extractivas não energéticas:
• Directiva relativa à gestão dos resíduos de indústrias extractivas (2006/21/CE)
• Directiva relativa à responsabilidade ambiental (2004/35/CE)
• Directiva-quadro Água (2000/60/CE) e Directiva Águas Subterrâneas (2006/118/CE)
• Directiva-quadro Estratégia Marinha (2008/56/CE)
• Estratégia da UE sobre a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais
• O princípio da precaução

São brevemente referidas no anexo I, uma vez que não faz parte do âmbito do presente
documento proceder à sua análise pormenorizada.
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3. POSSÍVEIS EFEITOS DAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
NÃO ENERGÉTICAS NO MEIO NATURAL

•

A extracção de minerais tem necessariamente um impacto nos solos em que se realiza,
podendo, em certas ocasiões, causar danos aos habitats naturais, bem como perturbações
graves à vida selvagem.

•

O tipo e o nível de impacto dependem de uma série de factores, pelo que devem ser
determinados numa base casuística.

•

No caso da Natura 2000, as actividades extractivas podem causar a perda de espécies e de
habitats raros, de elevado valor, protegidos pela legislação da UE ou afectar a estrutura física e o
funcionamento desses habitats em determinadas zonas, causando assim um prejuízo na
resistência global do ecossistema.

•

Nem todos os impactos são negativos, uma vez que a indústria extractiva não energética
também presta um importante contributo positivo para a conservação da biodiversidade, através,
por exemplo, da recuperação de sítios de exploração mineira no final do projecto.

•

São cada vez mais as empresas que estão a adoptar declarações de princípios em matéria de
biodiversidade no âmbito da sua estratégia de global de responsabilidade social empresarial e
estão empenhadas na recuperação de pedreiras e minas abandonadas em benefício da vida
selvagem. Trata-se de um contributo particularmente valioso em zonas que já perderam grande
parte das suas condições naturais.

3.1 Impactos positivos e negativos: necessidade de uma abordagem casuística
A extracção de minerais, pela sua própria natureza, provoca necessariamente um impacto
nos solos33 em que se realiza. A maior parte das minas e pedreiras requer a eliminação de
elementos de superfície durante o processo de extracção e precisa de espaço para
amontoar excedentes das escavações, poços e bacias de detritos, bem como infraestruturas associadas, estaleiros e vias de acesso.
Essas actividades também podem, em certas ocasiões, causar perturbações significativas
na vida selvagem e conduzir à perda ou deterioração de habitats naturais de elevador valor.
Contudo, nem sempre acontece assim. Verificam-se muitos casos em que os novos locais
de extracção causaram apenas um impacto reduzido ou temporário na biodiversidade e no
meio natural.
São cada vez mais os exemplos de locais de extracção que, durante o seu ciclo de vida
completo, prestaram um benefício líquido global para a biodiversidade, já que estão a ser
recuperadas cada vez mais pedreiras, poços e minas no final da sua vida útil, numa
perspectiva de salvaguarda da biodiversidade. Quando isto acontece num meio natural já
empobrecido, esses sítios recuperados têm potencial para prestar um contributo positivo
significativo para a biodiversidade, ao proporcionarem novos habitats para a vida selvagem.
33

Neste caso, refere‐se especificamente as actividades de extracção no solo, o capítulo 8 explora as questões
relacionadas com a extracção no meio marinho.
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No entanto, isso não invalida a obrigação de assegurar que os projectos de extracção
individuais não causam prejuízos significativos ou perturbações a zonas que já são de
elevado valor natural, especialmente quando esses projectos podem afectar espécies raras
e ameaçadas de habitats de interesse comunitário. Esses riscos devem ser avaliados numa
base casuística.
A Indústria Extractiva não Energética: prestar contribuições positivas para a conservação da
biodiversidade
As actividades no âmbito da indústria extractiva não energética actuais, se devidamente planeadas,
podem contribuir activamente para a conservação da biodiversidade. Trata-se de um aspecto
particularmente importante quando a zona de extracção está situada num meio já alterado e
empobrecido. Nesses casos, a indústria extractiva pode ajudar a criar novos habitats para a vida
selvagem, por exemplo, novas zonas húmidas adequadas para diversas espécies anfíbias ou novos
penhascos que proporcionem condições próprias para nidificação de algumas aves. As pedreiras a
céu aberto também podem proporcionar um habitat adequado para vários insectos e répteis, como
os coleópteros carabídeos termófilos (besouros), aranhas, abelhas e lagartos, enquanto os poços de
minas abandonadas podem ser colonizados por morcegos.
Além disso, como alguns destes novos habitats podem estar situados em zonas de valor reduzido
em termos de conservação da naturereza, podem servir de espaços de ligação ou corredores
ecológicos entre zonas protegidas nucleares, contribuindo assim para melhorar a coerência global
das redes protegidas existentes, como a Rede Natura 2000.
Estudos realizados em França e Alemanha em zonas de extracção revelaram que algumas espécies
protegidas, que se tornaram raras nestes países, procuram refúgio nos novos habitats
proporcionados por antigos locais de extracção de minerais. Um estudo ecológico realizado em 35
grandes pedreiras em França (metade dos quais ainda em curso) revelou que estes sítios abrigam
cerca de 50% das espécies de aves, répteis, anfíbios e gafanhotos que actualmente se encontram no
território francês (UNICEM, 2008a).
Outro inquérito realizado em 17 depósitos aluvionares de pedreiras ao longo de seis bacias
hidrográficas francesas também revelou percentagens idênticas relativamente a espécies de aves
reprodutoras, répteis, anfíbios e libélulas, incluindo algumas espécies raras e ameaçadas (UNICEM,
2008b).
Também foram encontradas espécies protegidas ao abrigo das Directivas «Aves» e «Habitats»
dentro ou perto de locais de extracção, e várias pedreiras ou poços de minas antigos foram incluídas
na rede Natura 2000 precisamente pelo facto de abrigarem espécies raras e ameaçadas de interesse
comunitário:
-

Pedreiras abandonadas podem ser utilizadas por espécies de aves protegidas, como por
exemplo, Bubo bubo, Falco tinnunculus (Peneireiro-vulgar) e Falco peregrinus (Falcão
peregrino).

-

Os poços resultantes da extracção de areia e grés são potenciais locais de nidificação de Merops
apiaster (abelharuco), Riparia riparia (andorinha das barreiras) ou Upupa epops (poupa) se,
durante o período de nidificação (entre Março e Agosto), pelo menos uma parte do sítio com uma
uma parede «escarpada» se mantiver afastada das escavações;

-

Novos «habitats» aquáticos criados em pedreiras proporcionam sítios adequados à reprodução
de espécies anfíbias que constam do anexo II da Directiva «Habitats», nomeadamente Bufo
calamita, Pelodytes punctatus, Bombina variegata, Alytes obstetricans, Triturus alpestris, Triturus
cristatus, Salamandra salamandra, etc.

-

Lagos temporários e outras zona húmidas temporárias, florestas fluviais, pastagens, charnecas,
florestas de carvalhos e freixos, entre outros tipos de habitats, têm sido mantidos com êxito
graças programas de recuperação de minas e pedreiras devidamente organizados na Europa.
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Os projectos de recuperação de pedreiras e minas são actualmente uma prática comum no território
europeu, e são cada vez mais utilizados para melhorar os habitats e a biodiversidade da vida
selvagem durante o projecto e no fim do ciclo do projecto.
Várias empresas adoptaram declarações de princípios relativas à protecção da biodiversidade no
âmbito da sua estratégia global de responsabilidade social empresarial. Algumas também
apresentam estratégias e planos de acção mais pormenorizados em matéria de biodiversidade que
analisam a contribuição positiva que a indústria pode prestar à biodiversidade nos locais de
extracção e garantem que essas contribuições são tidas em conta nas suas actividades de
exploração de cada local.
Existem vários exemplos sobre a aplicação dos planos de acção da indústria em matéria de
biodiversidade. Estes são frequentemente desenvolvidos através de parcerias com autoridades e
organizações ligadas à conservação da natureza, tanto a nível nacional como internacional.
No anexo 2, são apresentadas informações mais pormenorizadas sobre algumas das iniciativas e
experiências anteriormente referidas, bem como outros exemplos interessantes.

3.2 Identificação de possíveis impactos negativos
Dado que o principal objectivo do presente documento de orientação consiste em prestar
esclarecimentos sobre as disposições do artigo 6.º da Directiva «Habitats» no contexto de
actividades extractivas não energéticas, o presente capítulo centra-se, principalmente, na
análise dos possíveis impactos negativos que as actividades extractivas podem causar na
biodiversidade, uma vez que estes devem ser tidos em conta na avaliação do impacto. Com
isso não se ignora que as actividades de exploração de minas e pedreiras podem contribuir,
e contribuem efectivamente, para aumentar a biodiversidade (ver caixa anterior)
Quando se avaliam os possíveis impactos das actividades de extracção na natureza e vida
selvagem, importa ter em conta que estes impactos podem não se referir apenas ao local
de extracção em si, mas também às instalações associadas, nomeadamente vias de
acesso, correias transportadoras, trituradoras, instalações de armazenamento, poços,
bacias e piscinas de resíduos, etc. Referem-se também a todas as etapas da proposta de
desenvolvimento, desde a exploração inicial e operação efectiva do sítio (incluindo a sua
rotação/expansão) até ao seu eventual encerramento e recuperação.
O quadro 3 infra facilita uma panorâmica geral dos possíveis impactos negativos das
minas e das pedreiras na biodiversidade, de acordo com cada etapa da actividade.
A prevenção dos impactos durante a vida de uma mina ou pedreira também é
significativamente determinada por decisões tomadas na fase de viabilidade e concepção
de um projecto. A adopção de medidas de atenuação adequadas pode ajudar, por exemplo,
a reduzir ou mesmo eliminar alguns efeitos negativos da indústria extractiva. Esta questão é
analisada posteriormente no capítulo 5.
3.3 Factores que influenciam o tipo e o nível de impacto
Os impactos ambientais diferem consideravelmente de um local para outro em função de
uma série de factores, o que aponta uma vez mais para a necessidade de observar esses
aspectos numa base casuística.
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Depende, em larga medida, do tipo e da qualidade dos minerais que são extraídos, bem
como da constituição geológica do subsolo. Este aspecto influencia o tipo de métodos de
extracção e as técnicas de processamento que serão utilizadas, bem como a concepção
global da proposta de desenvolvimento. É evidente que a exploração de minerais em minas
subterrâneas, poços a céu aberto, pedreiras, ou as actividades de extracção submarinas
requerem processos de extracção muito diferentes34.
O âmbito do processo de extracção também influenciará a amplitude do potencial impacto
ambiental. Muitas pedreiras utilizadas na extracção de materiais de construção são
tendencialmente exploradas por pequenas e médias empresas que geram um rendimento
anual variável entre 0,25 e 0,50 milhões de toneladas. Essas pedreiras geralmente
demoram menos de dez anos até que os minerais se esgotem e necessitam de muito
menos espaço do que as grandes «super pedreiras», ou outras minas, que podem manterse em funcionamento por um período mais longo.
A sensibilidade do ambiente em que é proposta a extracção reveste-se, igualmente, da
maior importância. Os locais de extracção situados num meio frágil, como uma zona húmida
ou próxima de um rio ou de um lago, ou num solo de elevado valor natural, podem ser
potencialmente mais afectados do que os localizados num meio já bastante alterado.

Quadro 3. Panorâmica geral35 de possíveis impactos das actividades extractivas na
biodiversidade

Exploração
Arroteamento*
Perfuração e escavação
Construção de estradas/caminhos
Movimento de pessoas e veículos
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Perturbação e/ou
deslocação de
espécies sensíveis
Perda de espécies
individuais ou
populações raras ou
ameaçadas
Alterações na
composição de
espécies (flora e
fauna local)
Sítio colonizado por
espécies alóctones
invasivas pioneiras
Alterações e
degradação de
ecossistemas
aquáticos

Etapas / Actividades

Perda, deterioração
ou fragmentação de
Habitats

Possíveis impactos nos habitats e nas espécies

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

O processo de extracção de inertes de pedreiras ou poços de areia e grés, por exemplo, tende a ser
largamente mecânico enquanto o processo de extracção e a transformação de determinados metais pode ser
muito mais complexo, que exige, por exemplo, a utilização de químicos susceptíveis de criar subprodutos
perigosos.
35
Referências: Miranda et al. 2003, Mining and Critical Ecosystems, World Resources Institute, ICMM 2006.
Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity, Rio Tinto/EarthWatch Institute 2006. A Review of
Biodiversity Conservation Performance. A UEPG (Associação Europeia de Produtores de Inertes) também
forneceu informações sobre possíveis impactos decorrentes das actividades extractivas de minerais de
construção.
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Preparação do local / Extracção de
minerais
Remoção de terras/depósito de «terras
mortas» e vegetação
Criação de infra-estruturas (linhas
eléctricas,
estradas,
instalações,
trituradoras, correias transportadoras)
Rebentamento
e
remoção
de
minérios/pedra
Extracção
e
empilhamento
de
minérios/pedra
Tratamento de minas e de águas
superficiais*
Descarga de águas superficiais e
subterrâneas
Utilização de lençóis freáticos
Criação de depósitos de estéreis*
Transporte de materiais
Processamento
Britagem / moagem
Lixiviação química, concentração ou
processamento de minério*
Utilização e armazenagem de produtos
químicos utilizados nos processos*
Aterros e bacias de rejeitados
Encerramento do local
Renivelamento das paredes dos
poços, frentes de pedreiras e
depósitos de resíduos
Cobertura de aterros de rejeitados
reactivos*
Vedação de zonas perigosas
Desactivação
de
estradas
/
desmontagem de estaleiros
Nova
sementeira/regeneração
da
cobertura vegetal de zonas afectadas
Monitorização e eventuais tratamentos
para melhorar a qualidade das águas

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦

NOTA: As actividades assinaladas com * não devem estar relacionadas com minerais de construção.
Este quadro não implica que os impactos referidos ocorram em todos os casos e que serão
permanentes. Dependerá muito das circunstâncias específicas inerentes a cada caso e da
disponibilidade de medidas correctivas para a sua atenuação.

3.4 Impactos das actividades extractivas não energéticas na biodiversidade:
potenciais incidências
Algumas das possíveis causas e efeitos das actividades extractivas nas espécies e tipos de
habitats de interesse comunitário são descritos em seguida de forma sucinta. A lista não é
exaustiva e pretende apenas ilustrar o tipo de questões que convém considerar numa
avaliação adequada.
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3.4.1 Perda36 e degradação de habitats
O primeiro impacto da indústria extractiva não energética na biodiversidade é geralmente
produzido pelo arroteamento e a remoção de formas físicas da superfície durante a
extracção de minerais ou a construção de infra-estruturas associadas, tais como estradas
de acesso, aterros e bacias de rejeitados.
Através deste processo, os habitats existentes podem ser alterados, prejudicados,
fragmentados ou removidos localmente. Uma vez mais, o âmbito da degradação do habitat
depende, pelo menos, dos seguintes factores: dimensão, localização e concepção do local
de extracção e das respectivas infra-estruturas e do tipo de meio natural.
A título de exemplo, uma mina subterrânea com reduzida actividade a nível de superfície
provavelmente causará uma perda directa menor de um habitat do que uma mina a céu
aberto que é aprofundada e ampliada progressivamente todos os anos. De igual modo, um
local de extracção inserido ou imediatamente adjacente a uma paisagem já artificial
provavelmente afectará muito menos habitats naturais valiosos do que um local de
extracção situado numa zona de elevado valor natural, como o leito de um rio ou uma zona
húmida.
Este impacto pode não só contribuir directamente para a perda de habitats no próprio sítio,
mas também afectar habitats circundantes. Estes efeitos indirectos podem ser causados
pela alteração de regimes hidrológicos ou hidrogeológicos existentes (por exemplo, através
de captação de águas subterrâneas, desvio de águas superficiais, captação de águas, etc.)
ou a alteração da qualidade das águas (através de descargas de efluentes, contaminação
dos solos), entre outros.
Esses efeitos indirectos podem causar uma grave deterioração e perda de habitats, não
apenas no próprio sítio como também noutras regiões, como por exemplo, em nascentes ou
zonas húmidas distantes, com perturbação da estrutura física normal e do funcionamento
ecológico de determinados habitats ou complexos de habitats ou de reduzir a resistência do
ecossistema37.
Dado que estes habitats geralmente são muito importantes para a vida selvagem, a sua
perda e deterioração pode ter repercussões nas populações da fauna e da flora locais.
No caso de projectos de extracção que abrangem sítios Natura 2000, os prejuízos causados
aos habitats podem ter uma ou várias das consequências seguintes:
• A perda, degradação ou fragmentação de tipos de habitats protegidos ao abrigo da
Directiva «Habitats»;
• O declínio ou a deslocação de populações locais de espécies protegidas, no âmbito das
directivas da UE no domínio da conservação da natureza, que dependem destes
habitats para garantir a sua sobrevivência.
A importância dos prejuízos depende da raridade e da vulnerabilidade dos habitats
afectados (mesmo uma área reduzida pode ter repercussões significativas num tipo de

36

Perda parcial ou supressão total de um habitat a nível local.
Os impactos nas características dos solos também devem ser incluídos na avaliação, uma vez que as
actividades extractivas não energéticas afectam as propriedades do solo, o que poderá contribuir para a
deterioração dos habitats e a perda de espécies. No processo de avaliação, devem ser utilizados sistemas de
classificação dos solos que permitem comparar a situação dos solos antes e depois das actividades de
extracção mineira.
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habitat com um âmbito muito restrito), e/ou da sua importância como locais de alimentação,
reprodução ou repouso das espécies afectadas.
A título de exemplo, a perda de um único sítio de reprodução de uma espécie rara, como a
águia de Bonelli, pode ter consequências importantes para a sobrevivência da espécie. Por
outro lado, a perda de uma pequena parte do habitat de reprodução de uma espécie mais
comum pode ser menos significativa para essa espécie se, por exemplo, houver um número
suficiente de sítios de nidificação alternativos adequados disponíveis na zona
imediatamente vizinha que ainda não tenha atingido a sua capacidade de carga.
A avaliação dos impactos nas espécies de interesse comunitário não deve considerar
apenas a perda de espécies adultas mas também de ovos, sementes ou fases jovens das
espécies. Caso se trate de tipos de habitats, a avaliação deve incluir a dimensão do habitat
e o seu estado de conservação.
Estes possíveis impactos, se devidamente avaliados e entendidos, podem ser evitados ou
atenuados mediante alteração da concepção inicial do local de extracção e dos métodos de
operação, ou mediante escolha de um local alternativo para a pedreira ou mina, no seu todo
ou em parte.
3.4.2 Perturbação e deslocação de espécies
O processo de extracção no âmbito da indústria extractiva não energética também pode
causar perturbações significativas em determinadas espécies de fauna ou flora. O impacto
pode ser temporário ou permanente, directo ou indirecto, no sítio ou fora dele e pode intervir
em alturas diferentes durante o ciclo do projecto.
Os animais podem ser perturbados por uma série de factores, como o ruído, pó, poluição,
presença humana, movimentos regulares (por exemplo, transporte de mercadorias) etc.
Estas perturbações podem afectar a capacidade das espécies de criar, de se alimentarem,
repousarem ou dispersarem e migrar.
Se as perturbações atingirem níveis significativos podem conduzir à exclusão das espécies
da zona em causa e, consequentemente, à falta de utilização do habitat ou contribuir para
reduzir a capacidade de sobrevivência e/ou o sucesso da reprodução. No caso de espécies
raras e ameaçadas, até as pequenas perturbações temporárias podem ter graves
repercussões na sua sobrevivência a longo prazo na região.
O nível das perturbações depende de muitos factores que deverão ser avaliados não só em
função do tipo de perturbação causada, como também da espécie susceptível de ser
afectada (algumas espécies são mais sensíveis a determinadas perturbações do que
outras). O âmbito e o nível de perturbação determinam a importância do impacto, tal como a
disponibilidade e a qualidade de outros habitats adequados próximos que possam abrigar
os animais deslocados.
Estes possíveis impactos, uma vez mais, se devidamente avaliados e entendidos, podem
ser evitados ou atenuados mediante alteração da concepção inicial do local de extracção e
dos métodos de exploração, ou mediante escolha de um local alternativo para a totalidade
ou parte da pedreira ou mina.
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3.5
Impactos das actividades extractivas não energéticas na biodiversidade:
possíveis causas
3.5.1 Arroteamento
O solo é geralmente limpo e removido para assegurar o acesso aos minerais e alojar todas
as infra-estruturas associadas, nomeadamente armazenagem de inertes ou aterros, bacias
de rejeitados e estruturas físicas, como correias transportadoras, unidades de
transformação, etc.
Também pode ser necessário proceder ao arroteamento para garantir o acesso ao local,
construindo, por exemplo uma via de acesso.
3.5.2 Perturbações hidráulicas (alteração das condições hidrológicas/hidrogeológicas)
Em caso de necessidade de drenagem do jazigo mineral ou de qualquer outro local de
extracção, as actividades extractivas podem alterar potencialmente as condições
hidrológicas nas superfícies de extracção e zonas circundantes, provocando alterações
subsequentes na rede de drenagem causadas por um desequilíbrio temporário em termos
de escoamento de superfície, infiltração etc. Tais situações poderão dar origem a impactos
em nascentes ou zonas húmidas próximas ou distantes, tanto em termos de quantidade,
como de qualidade.
Os sítios de exploração mineira suficientemente desenvolvidos devem, por conseguinte,
prever uma gestão sustentável dos recursos hídricos e/ou, sempre que possível, técnicas
de drenagem altamente especializadas susceptíveis de limitar a retirada de águas
subterrâneas durante a exploração mineira.
Esses impactos referem-se não só às águas subterrâneas como também às águas de
superfície e a avaliação das suas repercussões num sítio Natura 2000 pode exigir estudo
hidrológico. Os possíveis efeitos que devem ser analisados dizem respeito a alterações do
nível das águas subterrâneas (rebaixamento ou elevação em zonas diferentes), alterações
da hidrodinâmica do aquífero em torno da massa de água, mudança da relação entre águas
subterrâneas superficiais e cursos de água (por exemplo, diminuição das recargas a partir
do aquífero, o que pode reduzir o nível das águas), redução do movimento dos caudais de
água, etc.38.
Em função do tipo, o impacto pode afectar as biocenoses aquáticas e semi-aquáticas (flora
e fauna) que estão adaptadas às condições existentes nas massas de água e respectivos
38

Nos termos da Directiva 2000/60/CE (Directiva‐quadro Água), «os requisitos mínimos a cumprir» consistem
no «controlo das captações de águas doces de superfície e subterrâneas, bem como do represamento de
águas doces de superfície, incluindo um registo ou registos das captações de água e a exigência de autorização
prévia para a captação e represamento. Esses controlos serão revistos periodicamente e actualizados, se
necessário...», e «para todos os outros impactos adversos significativos sobre o estado das águas determinado
nos termos do artigo 5.o e do anexo II, … medidas destinadas a garantir que as condições hidromorfológicas
das massas de água são de molde a permitir alcançar o estado ecológico requerido ou um bom potencial
ecológico…» [artigo 11.º, n.º 3, alíneas e) e i), da Directiva 2000/60]. O anexo II requer a identificação e a
avaliação de «das captações de água significativas destinadas a utilizações urbanas, industriais, agrícolas e
outras,… e das perdas de água nos sistemas de distribuição», e do «impacto dos casos significativos de
regulação dos cursos de água, incluindo transferências e desvios de água, sobre as características gerais de
escoamento e os balanços hídricos».
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habitats nas zonas húmidas (pântanos, pauis, turfeiras, etc.) existentes antes da actividade
extractiva.
A avaliação destes efeitos deve ter em conta as características físicas do lençol freático,
direcção do fluxo, alterações do nível (flutuações piezométricas), etc. Importa, ainda,
analisar as alterações previsíveis da hidrologia de superfície a curto, médio e longo prazo
(incluindo possíveis inundações de carácter excepcional) e as suas repercussões nas
biocenoses biológicas que levaram à designação do local como sítio como Natura 2000 (os
habitats e as espécies elegíveis).
3.5.3 Alterações da qualidade das águas
Alguns processos de extracção e produção de minerais podem causar poluição, bem como
outras alterações da qualidade das águas, susceptíveis de afectar directamente os habitats
e as espécies aquáticas que existem no local e/ou afectar indirectamente outros sítios
vulneráveis a este tipo de mudanças.
Para melhorar a eficácia da transformação, muitas operações extractivas não energéticas
utilizam circuitos de água fechados (com «descarga zero»), ou com níveis de descarga de
águas usadas muito reduzidos e controlados. A poluição das águas também é objecto de
prevenção mediante a aplicação da regulamentação em vigor, que geralmente exige o
tratamento adequado das águas usadas nas actividades extractivas antes da sua libertação
no ambiente.
As obrigações legais exigem que o promotor do projecto adopte as medidas necessárias
para reduzir o risco de poluição causada pela água de lavagem, drenagem ácida mineira,
propagação de poluentes nas águas subterrâneas. Contudo, importará avaliar, numa base
casuística, se o cumprimento destas obrigações legais é suficiente para evitar ou reduzir
possíveis impactos nos habitats e nas espécies elegíveis de um sítio Natura 2000 ou se é
necessário adoptar medidas suplementares.
3.5.4 Alterações nos Habitats susceptíveis de promover a colonização de espécies
invasivas
As alterações ecológicas causadas pelas minas e pedreiras podem contribuir para a
colonização de espécies pioneiras, podendo algumas delas tornar-se invasivas (Melki,
2007). A colonização por espécies invasivas pode ter três origens:
-

Colonização natural proveniente de zonas onde a espécie já existe e através de
diferentes meios de disseminação (dos animais, do vento e das águas). Num meio
praticamente inalterado, as espécies invasivas raramente revelam as suas capacidades
invasivas pelo facto de competirem com as espécies locais. Por outro lado, se for criado
um novo ambiente, este pode permitir o desenvolvimento rápido e a instalação de
espécies invasivas, aumentando assim o risco de invasões subsequentes noutras zonas
circundantes.

-

Introdução de espécies devido à recuperação do sítio. Pode tratar-se de uma introdução
intencional, quando, por exemplo, se introduzem peixes em tanques, ou involuntária, no
caso de plântulas exóticas contidas em solos importados utilizados para cobertura
vegetal. Este tipo de cobertura geralmente pode ser evitado mediante a conservação e
reutilização do solo original retirado do local.
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-

Introdução descontrolada por terceiros (residentes, pescadores, etc.). Uma vez
concluídas as operações, e em função da recuperação do sítio, podem ser introduzidas
espécies por outras pessoas que tenham acesso ao local.

Convém salientar que a introdução intencional de espécies não autóctones deve ser
regulamentada pelos Estados-Membros, de modo a não prejudicar os habitats naturais no
interior da sua área de repartição natural ou a fauna e a flora indígenas, e, se necessário,
há que proibir a introdução desse tipo de espécies, em conformidade com o artigo 22.º,
alínea b), da Directiva «Habitats» e o artigo 11.º da Directiva «Aves».
3.5.5 Ruído e vibrações
Há vários tipos e intensidades de ruído que podem ocorrer nas actividades extractivas.
Assim, importa distinguir entre o ruído mais contínuo (produzido pela britagem, crivagem,
camiões, correias de transporte de materiais, etc.) e ruídos intermitentes mas violentos
(resultantes de dinamitagem). No caso de extracção de rochas de grande porte, há que
proceder a dinamitagem para fragmentar as rochas que constituem o minério.
As outras vibrações, para além das resultantes de explosivos, são produzidas por grandes
britadeiras primárias e equipamento de crivagem, mas se as fundações estiverem
devidamente concebidas, é possível reduzir consideravelmente as vibrações resultantes
das operações de britagem e crivagem. A sensibilidade aos diferentes tipos de ruído e de
vibrações depende de cada espécie e torna-se difícil de avaliar devido à ausência de
estudos sobre a matéria.

3.5.6 Perturbações relacionadas com movimento
O movimento do equipamento e dos veículos a presença de pessoas no sítio pode afectar
algumas espécies. Por exemplo, as aves de rapina de grande porte são bastante sensíveis
à presença humana, em especial próximo dos seus sítios de nidificação, podendo mesmo
abandonar os ovos ou ninhadas no caso de perturbações demasiado numerosas ou
demasiado próximas. Nos termos das Directivas «Habitats» e «Aves», é proibida qualquer
perturbação intencional ou inadvertida de algumas espécies, nomeadamente durante o
período de reprodução, dependência, hibernação e migração (ver secção 2.3.2).
3.5.7 Pó
O potencial de emissão de pó depende dos métodos e das actividades das operações
(dinamitagem, carregamento, transporte, britagem, etc.). O pó produzido nas estações de
transformação (devido a britagem fina, moagem, crivagem, secagem, etc.) é geralmente
recolhido por sistemas de ventilação equipados com filtros. O pó recolhido dos filtros pode
ter de ser eliminado, mas em muitos casos é devolvido ao ciclo do processo, ou até vendido
directamente como uma categoria de produto específica. A dinâmica da produção de pó é
uma questão complexa e a determinação do seu efeito nas espécies e habitats elegíveis do
sítio Natura 2000 em causa deve incluir uma avaliação qualitativa das emissões e dispersão
de pó, tendo em conta os ventos predominantes.
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3.5.8 Deslizamentos e desabamentos de terras
Actualmente, estes impactos são muito reduzidos e, na maior parte dos casos, referem-se a
pedreiras subterrâneas de cantaria, cré, gesso, argila ou ocre. Os riscos para as espécies
animais e vegetais também são muito reduzidos mas, caso ocorram, poderão ser
significativos.
3.6 Efeitos cumulativos
Os efeitos cumulativos podem surgir quando existem vários sítios de extracção numa
determinada zona, ou podem resultar da combinação dos efeitos das actividades de
extracção e de outros tipos de desenvolvimento (silvicultura e outros desenvolvimentos
industriais). O efeito cumulativo é a combinação dos efeitos de todos os desenvolvimentos
em conjunto. Por conseguinte, mesmo que se considere que um projecto de extracção
individual não afecta um sítio Natura 2000, os responsáveis pelo desenvolvimento do
projecto devem, não obstante, considerar também os possíveis efeitos cumulativos do
projecto em conjunto com outros planos e projectos existentes na zona.
Não se trata apenas de somar os efeitos de um projecto de exploração mineira com os
efeitos de um segundo projecto. Tanto pode ser mais, como pode ser menos. Por exemplo,
o primeiro projecto de exploração mineira pode produzir um nível reduzido, mas aceitável,
de perturbação das espécies e de perda dos habitats, susceptível de permitir a capacidade
de regeneração da população em causa, pelo que terá pouca influência na população
global que a zona abriga.
Mas o nível de perturbação das espécies e de perda de habitats produzido por vários
projectos de exploração mineira, considerados em conjunto, pode exceder a capacidade de
regeneração do nível populacional das espécies em causa. Neste caso, embora o impacto
do primeiro e do segundo projectos, isoladamente, não seja perceptível, o efeito dos dois
projectos em conjunto pode ser significativo a ponto de contribuir para o declínio da
população local da espécie em causa. Este aspecto influencia a decisão relativa à
concepção das duas propostas de projecto.
Há ainda que considerar a fragmentação dos habitats aquando da avaliação dos efeitos
cumulativos, uma vez que este aspecto pode ter um impacto negativo na estrutura e na
dinâmica populacional de uma vasta série de espécies.
3.7 Distinção entre os efeitos significativos e não significativos
Até ao momento, o presente capítulo debruçou-se sobre os aspectos das actividades
extractivas susceptíveis de ter efeitos potencialmente negativos na biodiversidade. Aquando
da realização de uma avaliação adequada nos termos da Directiva «Habitats» relativamente
a um plano ou projecto susceptível de afectar um sítio Natura 2000, o objecto da avaliação
deverá centrar-se especificamente nos eventuais efeitos dessas actividades nas espécies e
nos tipos de habitats para os quais o sítio foi designado.
Assim, será possível determinar as espécies e os tipos de habitat de interesse comunitário
que estão em risco e porquê. A próxima etapa consistirá em determinar a importância dos
possíveis efeitos para as espécies ou os tipos de habitat em causa. O processo para
determinar o «carácter significativo» do impacto nos planos ou projectos que afectam sítios
Natura 2000 é descrito no capítulo 5 mas antes convém considerar a razão fundamental
que leva a decidir sobre a importância de um impacto.
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É evidente que a avaliação do carácter significativo deve ser realizada numa base
casuística, consoante as espécies e os habitats afectados. A perda de alguns indivíduos
pode ser pouco importante para algumas espécies, mas ter consequências graves para
outras.
De modo análogo, a deslocação de animais pode reduzir significativamente a capacidade
física e, em última instância, a taxa de sobrevivência de determinadas espécies, mas
afectar pouco outras espécies, em especial as que disponham de suficientes habitats
alternativos nas proximidades. Por conseguinte, a dimensão da população, a distribuição, a
cobertura, a estratégia reprodutiva e o ciclo de vida
podem, todos eles, influenciar a importância dos
A importância deve variar de acordo
efeitos.
com:
•

A magnitude do impacto

A determinação do carácter significativo também
•
O tipo
deve ser considerada numa escala geográfica
•
A extensão
adequada. Em relação às espécies migratórias que
•
A duração
•
A intensidade
percorrem longas distâncias durante o ciclo de vida
•
O momento
anual, o impacto num sítio específico pode ter
•
A probabilidade
consequências para a espécie numa área
•
Os efeitos cumulativos
geográfica mais vasta. De igual modo, em relação
às espécies residentes que dispõem de extensos
territórios ou que utilizam habitats diferentes, poderá ser necessário considerar os possíveis
impactos à escala regional, e não à escala local.
Para determinar a importância dos efeitos é comum recorrer-se a indicadores-chave. Alguns
indicadores, como a percentagem do habitat perdido, podem ser mais importantes para
tipos de habitat prioritários ou habitats com distribuição reduzida do que para outros, devido
ao seu estado.
Há ainda que ter em consideração a interconexão de factores que poderão influenciar
potencialmente de forma significativa uma espécie ou um tipo de habitat. Os efeitos físicos,
como a deslocação de zonas de alimentação ou a alteração de habitats, podem causar
efeitos ecológicos como a mudança de acesso aos habitats e a deslocação ao longo de
distâncias maiores. Tal pode levar, por seu vez, a um maior dispêndio de energia
susceptível de afectar parâmetros relativos à capacidade física, como a sobrevivência e a
reprodução da descendência e afectar assim directamente a dimensão da população local.
Como é evidente, uma avaliação de impacto deve utilizar os melhores dados disponíveis.
Pode tratar-se de dados obtidos a partir de levantamentos específicos no terreno ou
diversos tipos de modelos populacionais preditivos. Em casos especiais, esses dados
podem ser disponibilizados a partido de programas de monitorização abrangentes «tipo
investigação».
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4. A IMPORTÂNCIA DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

• Os planos de minerais, em especial quando integrados em planos de ordenamento do território,
ajudam a indústria e as autoridades pertinentes a estabelecerem um quadro de ordenamento
estável para a extracção de minerais a longo prazo.
• Também se revelam muito eficazes na criação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável
mais integrada, que tenha em consideração preocupações sociais mais generalizadas, como a
conservação da natureza, numa fase inicial do processo de tomada de decisão.
• No caso da Natura 2000, a justaposição dos mapas de recursos minerais nos mapas Natura 2000
permite identificar potenciais zonas de conflito de modo a que, no futuro, os desenvolvimentos
possam ser situados longe dessas zonas, sempre que seja viável.
• A melhor solução passa pela consulta de todas as partes interessadas e grupos de interesses, a
fim de poderem ser exploradas alternativas viáveis.
• Por último, esta abordagem de ordenamento estratégico do território pode traduzir-se na criação
de um quadro de ordenamento estável para todos os interessados, o que, por seu turno, permitirá
reduzir o risco de problemas ou atrasos imprevistos em fases posteriores, por exemplo a nível dos
projectos individuais.

4.1 Ordenamento do território a nível estratégico
O ordenamento do território a nível estratégico é um instrumento utilizado pelas autoridades
públicas para as ajudar a criar uma política de desenvolvimento sustentável coerente para o
respectivo município, região ou país.
Executado a nível nacional, regional ou local em função da legislação e dos sistemas de
planeamento vigentes em cada país, o ordenamento do território permite que a procura de
solo para utilizações diferentes seja examinada numa vasta área geográfica, a fim de que
possa ser elaborada uma estratégia de desenvolvimento regional mais integrada que
maximize os ganhos mútuos e minimize os conflitos, sempre que possível.
Por outro lado, proporciona um quadro de desenvolvimento mais equilibrado, uma vez que
permite que sejam tidas em consideração preocupações de carácter social e ambiental mais
generalizado numa fase prematura do processo de planeamento. Além disso, incentiva
diferentes sectores económicos, grupos de interesses e o público em geral a empenhar-se
através de consulta pública, assegurando dessa forma uma maior transparência no
processo de tomada de decisão.
Neste contexto, o ordenamento do território constitui um instrumento particularmente útil
para examinar a forma de sustentar o desenvolvimento económico e, simultaneamente,
evitar ou reduzir, sempre que possível, incidências potencialmente negativas no meio
natural, nomeadamente que ponham em causa a conservação da integridade dos sítios
Natura 2000. É importante que tal se verifique numa fase prematura do processo de
planeamento, dado que, nessa altura, a margem para examinar abordagens e cenários
alternativos é geralmente muito mais ampla.
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Embora ainda não se encontre em vigor em todos os países da União Europeia, há cada
vez mais elementos que permitem concluir que este tipo de abordagem estratégica de
ordenamento do território conduza a um quadro de ordenamento estável e previsível para
todos os interessados, o que, por seu turno, permitirá reduzir o risco de problemas ou
atrasos imprevistos em fases posteriores, por exemplo a nível dos projectos individuais.
4.2 Planeamento dos recursos minerais
A indústria extractiva não energética caracteriza-se por dois factos geológicos importantes:
o primeiro reside no facto de os minerais se encontrarem desigualmente distribuídos sob a
crosta terrestre. O segundo é que os sítios existentes acabam por se esgotar, pelo que
haverá que viabilizar novo sítios para continuar a satisfazer a procura de matérias-primas.
O planeamento prospectivo constitui, portanto, um instrumento importante para a indústria.
Embora sejam poucos os países da UE que adoptaram planos de minerais estratégicos, os
que o fizeram consideram que se trata de um processo útil em vários aspectos. Permite, por
exemplo:
•

Identificar com a devida antecedência o local onde estão situadas os jazigos de minerais
a fim de permitir realizar uma primeira exploração destinada a aferir a sua qualidade e
quantidade e a determinar a viabilidade da sua exploração sob o ponto de vista
comercial39;

•

Analisar as necessidades previsionais de diferentes tipos de minerais a longo prazo e
assegurar ao máximo a utilização prudente, eficiente e sustentável dos minerais, bem
como a reciclagem40 de materiais adequados em conformidade com a Iniciativa da UE
«Matérias-primas minerais».

•

Desenvolver uma estratégia de ordenamento do território mais integrada em matéria de
minerais que tome em consideração preocupações de carácter social mais
generalizadas, como o ambiente. A este respeito, é fundamental a participação de
outras partes interessadas, nomeadamente os sectores da indústria extractiva não
energética e de conservação da natureza, no desenvolvimento do plano de recursos
minerais.

39

Os Estados‐Membros têm vindo a realizar estudos geológicos há vários anos, mas a qualidade e a
exaustividade dos estudos diferem consideravelmente consoante os países. A Comissão propôs constituir uma
plataforma, que permita aos Estados‐Membros o intercâmbio de boas práticas no domínio do planeamento do
uso do solo, do processo de licenciamento e da troca de conhecimentos geológicos aplicáveis à indústria
extractiva, na Iniciativa «Matérias‐primas» da UE (COM(2008)699).
40
Os dados da UEPG revelam que a produção de inertes reciclados, em 2008, ascendeu a 216 milhões de
toneladas, tendo a Alemanha e o Reino Unido produzido 56 e 53 milhões de toneladas, respectivamente.
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Elementos importantes de uma política de recursos minerais no contexto do desenvolvimento
sustentável:
Geral
• Reciclagem
• Mudança dos métodos de construção, para que utilizem materiais renováveis
Específicos aos minerais
• Situação da procura
-procura de minerais a nível local
• Situação da oferta
Como satisfazer a procura? (a partir de fontes locais, através de importações)
Até que ponto está a oferta assegurada?
• Situação dos recursos nacionais
Conhecimento dos recursos minerais
Protecção dos recursos minerais
• Quadro legislativo e administrativo que regula o sector
Direitos de exploração dos minerais
Acesso aos minerais
Saúde e segurança dos trabalhadores
Controlo e protecção do ambiente
Adaptado de um estudo da Universidade de Leoben de 2004 – para uma referência pormenorizada, ver a nota
40.

Os planos de recursos minerais deverão tornar muito mais fácil a tomada em consideração
das necessidades da indústria extractiva não energética nos planos de ordenamento e de
uso do solo mais generalizados, uma vez que confere visibilidade à indústria ao nível das
autoridades de planeamento nacionais, regionais ou locais. Os mapas de recursos minerais,
por exemplo, podem ser utilizados no processo de ordenamento do território para identificar
jazigos de minerais que devam ser salvaguardados no futuro e evitar que sejam «cobertos»
por outras utilizações do solo, como o desenvolvimento urbanístico.
Um estudo encomendado pela Comissão Europeia41 revelou, no entanto, que em 2002 só
alguns Estados-Membros haviam definido claramente e publicado políticas de recursos
minerais. Atendendo a que o planeamento do uso do solo trata de uma escolha entre várias
opções, o estudo concluiu que a indústria extractiva não energética tende a ser
consideravelmente prejudicada pela ausência de políticas de recursos minerais claramente
definidas.
Alguns Estados-Membros, não obstante, estabeleceram regimes que identificam zonas em
que existem obstáculos importantes para a exploração de pedreiras, zonas em que a
exploração possa ser autorizada sujeita a determinadas condições e zonas em que, em
princípio, será autorizada a exploração de pedreiras. Outros, pelo contrário, proporcionam
uma orientação estratégica que deve ser tida em conta aos níveis de decisão sub-nacionais
(ver anexo 2).

41

Universidade de Leoben (2004). “Minerals planning policies and supply practices in Europe” Relatório
elaborado pela DG Empresas e Indústria. O principal objectivo deste estudo consistia em facilitar informações
sobre as diferentes abordagens relativamente às políticas de planeamento dos recursos minerais e às práticas
dos Estados‐Membros. Resumo de acesso livre em: http://ec.europa.eu/enterprise/steel/non‐energy‐
extractive‐industry/mpp_extended_summary.pdf
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Exemplos de sistemas de planeamento de sistemas de extracção de minerais
•

Os Planos de Recursos Minerais elaborados por alguns Estados-Membros (por exemplo, a
Áustria, a França e algumas Länder da Alemanha) identificam reservas de minerais
(nomeadamente areia e gravilha) e avaliam a sua qualidade e quantidade (produtividade),
importância regional (procura, etc.) e adequação para exploração. O plano também analisa
possíveis conflitos com outros usos do solo, nomeadamente a Natura 2000, as zonas de
protecção da natureza, florestas, zonas de protecção de águas subterrâneas, zonas de habitação
e vias de tráfego. Por último, identifica zonas adequadas ou inadequadas para exploração de
minerais.

•

Em Inglaterra (ver anexo 2), as declarações e orientações sobre política de planeamento
relativas aos recursos minerais, biodiversidade e preservação geológica fornecem regras e
condições claras para a extracção de inertes, argila, pedra natural para edifícios e coberturas,
petróleo e gás natural. As funções e as responsabilidades da autoridade de planeamento e do
promotor do projecto são definidas e a autoridade competente pela conservação da natureza
(Natural England) deve ser consultada relativamente à avaliação dos efeitos, quando as
actividades extractivas são susceptíveis de afectar zonas protegidas (incluindo a Natura 2000).

Os planos estratégicos regionais e locais estabelecem o quadro de ordenamento do território
no âmbito do qual serão consideradas as propostas relativas aos locais de extracção. Esses
planos são objecto de uma avaliação do impacto ambiental estratégico e, se pertinente, a uma
avaliação adequada nos termos da Directiva «Habitats».
•

Na Eslováquia (ver anexo 2), no quadro da política nacional de matérias-primas, foi analisada a
sobreposição das zonas protegidas (incluindo sítios Natura 2000) com reservas minerais para se
perceber melhor quais as sobreposições actuais, até que ponto os sítios Natura 2000 estão a
«limitar» a extracção de reservas conhecidas, bem como as possíveis soluções em sítios que
são objecto do interesse de ambos: a exploração mineira e a protecção da natureza

•

Alguns sistemas de planeamento dos recursos minerais também contemplam a necessidade de
salvaguardar recursos minerais para exploração e/ou extracção no futuro. Por exemplo, a Suécia
criou um sistema de «banco de terras», ao considerar de interesse nacional vários tipos de
reservas de minerais em conformidade com o Código do Ambiente, e proteger os recursos a fim
de não se esgotarem por um desenvolvimento diferente.

4.3 Mapas de minerais e mapas Natura 2000: identificação de conflitos a nível
estratégico
Para um ordenamento do território eficaz, é essencial ter bons conhecimentos geográficos.
Grande parte do planeamento é efectuado através de cartografia que permite a
sobreposição de diferentes interesses, actividades, recursos e outros, com base em mapas
que mostram a geografia natural da zona e o ordenamento do território existente. A partir
das sobreposições, é possível tomar decisões sobre a afectação de determinadas zonas a
tipos de desenvolvimento específicos.
No caso da indústria extractiva não energética, os mapas pormenorizados dos recursos
minerais são essenciais para identificar os tipos de minerais e o local onde se encontram e
analisar se a sua exploração é viável sob o ponto de vista comercial42.
42

O Mapa Internacional Metalífero da Europa (elaborado, sob os auspícios da UICG (União Internacional de
Ciências Geológicas) e da UNESCO, à escala de 1:2,500,000) está amplamente disponível, e é suficiente para
uma avaliação aproximada de possíveis conflitos a nível regional (Dottin e Gabert 1990). Jackson e Asch (2002)
acompanharam organizações no domínio da geologia na Europa e indicaram que «poucos serviços dispunham
de uma percentagem significativa de dados disponíveis de mapas digitais de grande escala (ou seja,>1:25,000)
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As zonas Natura 2000 não proíbem a priori a extracção de minerais, mas se os mapas das
reservas mineiras forem sobrepostos aos mapas que descrevam o local e as delimitações
dos sítios Natura 2000 numa determinada região geográfica, é possível identificar
rapidamente zonas em que não existe risco de potenciais conflitos, ou se existe é reduzido,
e zonas de maior risco, quando os possíveis sítios minerais se encontram nos sítios Natura
2000 ou nas suas proximidades. Esses casos podem então ser analisados em pormenor.
O visualizador em linha Natura 2000:
A Comissão Europeia, com o apoio da Agência Europeia do Ambiente, a Comissão Europeia
desenvolveu um visualizador público Natura 2000, que possibilita a exploração de sítios Natura 2000
na UE43, ao premir um botão.
Construído com tecnologia GIS de última geração, o visualizador é uma ferramenta interactiva de
fácil utilização que permite ao utilizador visualizar sítios Natura 2000 sobre diferentes tipos de fundos
(mapas de estradas, imagens de satélite, regiões biogeográficas, Corine Land Cover, etc.) e localizar
rapidamente qualquer informação relacionada sobre espécies e habitats de interesse.

O visualizador Natura 2000 encontra-se disponível em: http://natura2000.eea.europa.eu/

Os referidos mapas de sobreposição podem ser criados por promotores de projectos,
entidades ligadas à conservação da natureza ou administrações locais, regionais ou
nacionais, incluindo as administrações das minas. Convém que cubram superfícies
extensas e transmitam imagens de alta resolução a níveis adequados, bem como
capacidade de registo de dados fiáveis a longo prazo. Alguns serviços geológicos ou outras
instituições e organizações nacionais produziram ferramentas idênticas que permitem a
visualização de informações sobre a localização dos recursos minerais junto das zonas
protegidas (incluindo sítios Natura 2000)44.

que cobrissem os seus territórios; à escala média (1:25,000 ‐ 1:250,000) nove serviços disponibilizam mais de
50% dos dados, enquanto a uma escala reduzida (<1:250000) 17 proporcionam 100% de cobertura».
43
A informação sobre sítios Natura no Reino Unido encontra‐se disponível através do sítio web do JNCC (Joint
Nature Conservation Committee), em: (www.jncc.gov.uk).
44
Por exemplo, no Reino Unido: http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/maps/home.html; na Alemanha:
http://www.georohstoff.org/
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4.4 Realização de investigações mais aprofundadas e procura de alternativas
A investigação aprofundada de potenciais zonas de conflito, identificadas através dos
mapas de sobreposição, pode ser realizada pela própria indústria no contexto da sua
estratégia de planeamento prospectivo, pelas autoridades públicas através do plano de
reservas minerais ou dos planos de ordenamento do território ou de utilização do solo.
No caso dos planos e programas das autoridades públicas, muito provavelmente estes
serão objecto de uma avaliação ambiental estratégica nos termos da Directiva «AAE», uma
vez que geralmente estabelecem um quadro para posterior aprovação de projectos
enumerados na Directiva «AIA». No caso de os projectos em causa poderem afectar
significativamente um ou vários sítios Natura 2000, será ainda necessário proceder a uma
avaliação adequada nos termos da Directiva «Habitats»45. Tais avaliações prevêem um
mecanismo que permite examinar a dimensão e o nível de possíveis impactos negativos no
ambiente e explorar alternativas viáveis.

Figura 3: Processo esquemático seguido, por vezes, no planeamento da extracção de inertes
45

O ordenamento do território também deve ter em consideração a possibilidade de as indústrias extractivas
não energéticas afectarem a integridade de sítios Natura 2000, mesmo que não se verifique uma sobreposição
espacial entre a zona Natura 2000 e o local de extracção (por exemplo, a qualidade da água a jusante).
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O procedimento de avaliação adequada de planos e projectos ao abrigo do artigo 6.º da
Directiva «Habitats» é apresentado em pormenor no capítulo seguinte. Nesta fase, porém,
convém lembrar que a avaliação deve considerar não apenas os impactos a nível da
integridade do sítio individual Natura 2000 susceptível de ser afectado, como também
possíveis impactos a nível da coerência global da Rede Natura 2000 (por exemplo, em
termos da contribuição de cada sítio para a preservação de habitats e de espécies de
interesse comunitário).
Neste último caso, os impactos podem ser positivos ou negativos. Algumas actividades
extractivas não energéticas podem causar uma maior fragmentação dos espaços naturais
existentes enquanto outras (por exemplo, as que implicam a recuperação de sítios no final
no processo de extracção) podem, pelo contrário, ajudar a estabelecer ligações adequados
entre os espaços. Tal assume especial relevância nas regiões em que a natureza
praticamente se extinguiu. Neste caso, as minas recentemente recuperadas proporcionam
espaço de ligação de grande valor ou zonas complementares para a vida selvagem que
podem contribuir significativamente para os objectivos ou estratégicas de conservação a
nível local ou regional.
Durante uma AAE, há ainda que ter em conta que algumas espécies são protegidas no
interior e no exterior de sítios Natura 2000 em conformidade com as disposições da
Directiva «Habitats» (artigos 12.º e 13.º) e da Directiva «Aves» (artigo 5.º). A identificação
de zonas importantes para essas espécies (por exemplo, locais de reprodução ou áreas de
repouso) deve ser igualmente tida em conta ao registar a sensibilidade do local e
desenvolver um plano de ordenamento estratégico.
Os planos estratégicos e as avaliações de impacto que o acompanham não só ajudam a
identificar potenciais zonas de conflito, como também proporcionam um meio de resolver
esses conflitos no início do processo de planeamento. Para tal, deverão ser examinadas
várias alternativas menos prejudiciais. Trata-se de uma componente essencial da AAE e do
procedimento previsto no artigo 6.º e poderá implicar o estudo de locais alternativos de
modo a poder delimitar as futuras operações de exploração mineira, afastadas de zonas
sensíveis ou pode implicar o estudo de abordagens alternativas, como por exemplo,
incentivar mais a reciclagem e não promover novas operações de extracção.
A solução passa por encontrar o maior número possível de situações vantajosas para
ambos os lados, que prevejam a salvaguarda do futuro dos recursos minerais, evitando ao
mesmo tempo sítios Natura 2000, ou reduzindo o risco de efeitos nocivos nas zonas
protegidas e preservando a sua integridade. Para tal, é importante que as partes
interessadas se empenhem na exploração de cenários alternativos para que possam trazer
à discussão os seus argumentos e, ao mesmo tempo, se inteirarem melhor das
preocupações dos outros grupos de interesses.
Já ficou demonstrado inúmeras vezes que o debate e a consulta pública contribuem para
uma maior sensibilização das questões em jogo e das necessidades de cada um dos
sectores (seja o sector mineiro ou o da conservação da natureza) que permita a tomada de
decisões mais integradas e avisadas com base num maior reconhecimento e entendimento
das necessidades alheias.
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Não se pretende com isto dizer que todos os conflitos ficam sanados com acções de
planeamento. Haverá situações em que será impossível evitar potenciais sobreposições
com a Natura 200046 (por exemplo, no caso de minerais muito raros disponíveis em poucos
lugares) ou em que será difícil encontrar potenciais sítios sem grandes conflitos quanto ao
uso do solo mas com boas possibilidades de exploração eficiente de matérias-primas. De
qualquer modo, as decisões devem ser sempre fundamentadas nas disposições do artigo
6.º, n.ºs 3 e 4.
4.5 Consideração das actividades extractivas nos Planos de Gestão dos sítios Natura
2000
Alguns sítios Natura 2000 provavelmente dispõem de um plano de gestão que inclui,
nomeadamente, o desenvolvimento das actividades extractivas, geralmente a extracção de
inertes, sujeitas a determinadas condições e prescrições. Tal pode acontecer relativamente
a algumas superfícies em que tradicionalmente se realizam actividades de extracção de
inertes e em que foram identificadas zonas adequadas para o efeito que não abrigam
espécies elegíveis.
Os Planos de Gestão Natura 2000 podem prever ou incluir um regulamento específico para
as actividades extractivas, nomeadamente a delimitação de uma zona que defina as
superfícies autorizadas para exploração, bem como disposições pormenorizadas para os
tipos de actividades acordadas entre as partes interessadas implicadas. Por exemplo, a
zona de exploração pode estar limitada a uma superfície máxima anual, incluindo as zonas
de protecção, e as operações podem ser sujeitas a determinadas restrições com vista a
minimizar os seus possíveis impactos (por exemplo, ruído, vibrações e pó). Além disso, é
necessário impor medidas de atenuação específicas, mediante autorização, a fim de reduzir
eventuais impactos negativos.
De qualquer modo, será necessária uma avaliação adequada para determinar se são
autorizadas novas actividades e se as licenças existentes podem ser prorrogadas ou
renovadas no caso de serem previstos eventuais efeitos significativos, em conformidade
com o artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats» (ver capítulo seguinte).

46

A mineralização de metais, em geral, só é económica e tecnicamente viável numa pequena minoria de
ocorrências minerais (o número 1 em 1000 usa‐se frequentemente), pelo que o planeamento de reservas
minerais deverá identificar relativamente poucos locais alternativos de minas de metais. Por outro lado, será
provavelmente identificado um maior número de opções para as pedreiras de inertes ou de calcário, por
exemplo.
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5.

ARTIGO 6.°, N.° 3: REALIZAR UMA AVALIAÇÃO
ADEQUADA DE PLANOS E PROJECTOS NO DOMÍNIO
DA INDUSTRIA EXTRACTIVA NÃO ENERGÉTICA EM
CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA “HABITATS”

• O artigo 6.º, nºs 3 e 4, da Directiva «Habitats» prevê uma série de garantias processuais reais a
aplicar aos planos e projectos susceptíveis de afectar de forma significativa um sítio Natura 2000.
Cada procedimento deve ser efectuado por fases.
• A primeira fase consiste em verificar se um plano ou projecto deve ser sujeito a uma Avaliação
Adequada (AA). Caso não se possa excluir o risco de o projecto vir a afectar de forma significativa
um sítio Natura 2000, individualmente ou em conjugação com outros planos e projectos, deve ser
realizada uma avaliação adequada.
• A avaliação adequada tem como objectivo analisar as incidências do plano ou do projecto à luz
dos objectivos de conservação do sítio, individualmente ou em conjugação com outros planos ou
projectos. As conclusões da avaliação permitirão às autoridades competentes estabelecer se o
plano ou projecto não afectará a integridade do sítio em causa.
• A avaliação adequada deve considerar os efeitos sobre os elementos que contribuem para a
integridade do sítio à luz dos seus objectivos de conservação. Deve incidir sobre as espécies e os
habitats que justificaram a designação do sítio e sobre todos os elementos essenciais para o
funcionamento e para a estrutura do sítio. A apreciação dos efeitos deve basear-se em
informações objectivas.
• As medidas de atenuação são parte integrante do caderno de especificações de um plano ou
projecto, devendo ser consideradas durante a avaliação adequada. A prevenção ou atenuação
dos impactos na sua origem devia ser a opção preferida. As medidas devem ainda centrar-se nos
objectivos de conservação dos sítios.

5.1. Introdução
No capítulo anterior foram descritas as vantagens do planeamento estratégico e proactivo
como meio de evitar ou minimizar eventuais impactos potencialmente negativos das
actividades extractivas não energéticas nos sítios Natura 2000 numa fase prematura do
processo de planeamento.
O presente capítulo examina especificamente os procedimentos a seguir nos termos do
artigo 6.º da Directiva «Habitats» no caso de estar previsto um plano ou projecto de
actividades extractivas não energéticas no interior ou próximo de um sítio Natura 2000. As
informações baseiam-se, em grande medida, nas orientações já existentes sobre o artigo
6.º, mas inseridas no contexto da indústria extractiva não energética47.
Dado que a rede Natura 2000 abrange os tipos de habitats e as espécies mais raras e
vulneráveis da Europa, parece lógico que os procedimentos para a aprovação de tais
desenvolvimento sejam suficientemente rigorosos para evitar prejudicar os objectivos das
Directivas «Aves» e «Habitats», ou seja, contribuir para assegurar a biodiversidade e
manter, num estado de conservação favorável, espécies e habitats de interesse
comunitário.
47

Disponível em: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Por conseguinte, é dada especial atenção à necessidade de as decisões tomadas serem
fundamentadas em informações e pareceres científicos sólidos. Os atrasos verificados no
processo de tomada de decisão são frequentemente motivados pela ausência de
informações ou pela deficiente qualidade das avaliações, o que impede as autoridades
competentes de emitirem um juízo claro sobre os possíveis impactos do plano ou projecto
proposto.
5.2 Artigo 6.º da Directiva «Habitats»: uma abordagem progressiva
O artigo 6.º da Directiva «Habitats» é um dos mais importantes da directiva, uma vez que
define a relação entre conservação e uso do solo. Os n.ºs 3 e 4 estabelecem uma série de
garantias processuais e reais que devem ser aplicadas aos planos e projectos susceptíveis
de afectar de forma significativa um sítio Natura 2000.
O procedimento em causa destina-se a:
•

Analisar aprofundadamente, através de uma avaliação adequada, os impactos dos
planos ou projectos susceptíveis de afectar de forma significativa um sítio Natura 2000;

•

Verificar, através da avaliação adequada, a possibilidade de excluir um efeito negativo
na integridade do sítio em causa. Se tal não for possível, o plano ou projecto só poderá
ser aprovado se forem introduzidas medidas de atenuação ou condições de
planeamento susceptíveis de suprimir ou minimizar os efeitos negativos sobre o sítio de
modo a que a sua integridade não seja afectada;

•

Prever um mecanismo para a aprovação, em circunstâncias excepcionais, de planos ou
projectos relativamente aos quais não é possível determinar, mesmo após a introdução
de medidas de atenuação, que não irão afectar um sítio Natura 2000, sempre que os
planos ou projectos em causa, na falta de soluções alternativas, forem considerados de
reconhecido interesse público (cf. art. 6.º, n.º 4. – ver capítulo 6).

ARTIGO 6.º, N.ºS 3 E 4, DA DIRECTIVA «HABITATS»
Art.6.º, n.º 3. Os planos ou projectos não directamente relacionados com a gestão do sítio e não
necessários para essa gestão, mas susceptíveis de afectar esse sítio de forma significativa,
individualmente ou em conjugação com outros planos e projectos, serão objecto de uma avaliação
adequada das suas incidências sobre o sítio no que se refere aos objectivos de conservação do
mesmo. Tendo em conta as conclusões da avaliação das incidências sobre o sítio e sem prejuízo do
disposto no n.º 4, as autoridades nacionais competentes só autorizarão esses planos ou projectos
depois de se terem assegurado de que não afectarão a integridade do sítio em causa e de terem
auscultado, se necessário, a opinião pública.
Art.6.º, n.º 4. Se, apesar de a avaliação das incidências sobre o sítio ter levado a conclusões
negativas e na falta de soluções alternativas, for necessário realizar um plano ou projecto por outras
razões imperativas de reconhecido interesse público, incluindo as de natureza social ou económica,
o Estado-Membro tomará todas as medidas compensatórias necessárias para assegurar a protecção
da coerência global da rede Natura 2000. O Estado-Membro informará a Comissão das medidas
compensatórias adoptadas.
No caso de o sítio em causa abrigar um tipo de habitat natural e/ou uma espécie prioritária, apenas
podem ser evocadas razões relacionadas com a saúde do homem ou a segurança pública ou com
consequências benéficas primordiais para o ambiente ou, após parecer da Comissão, outras razões
imperativas de reconhecido interesse público.
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Os procedimentos previstos no artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, devem ser realizados
progressivamente. Cada fase determina a necessidade de avançar para a fase seguinte do
processo. A título de exemplo, se, após a fase 1, se concluir que o plano ou projecto não é
susceptível de afectar de forma significativa o sítio Natura 2000 em causa, poderá ser
aprovado sem que para tal haja necessidade de prosseguir com a avaliação:
•

Fase 1: Análise preliminar – este primeiro exercício de análise destina-se a verificar se
um plano ou projecto tem de ser sujeito a uma avaliação adequada. Caso não se possa
excluir, com base em elementos objectivos, que haverá efeitos significativos num sítio
Natura 2000, deverá ser efectuada uma avaliação adequada.

•

Fase 2: Avaliação Adequada – uma vez confirmada a necessidade de ser efectuada
uma avaliação adequada, há que reunir informações mais aprofundadas com vista a
analisar objectivamente o tipo de impactos que provavelmente ocorrerão e os seus
efeitos relativamente aos objectivos de conservação do sítio, bem como nas espécies e
tipos de habitats presentes no local para os quais o sítio foi designado. Desta forma,
será possível assegurar que a integridade do sítio não será afectada de forma negativa.
Na prática, a avaliação adequada deve ser, por vezes, um processo iterativo, que
permite introduzir melhorias no plano ou projecto com vista a evitar efeitos prejudiciais
para a integridade dos sítios Natura 2000 em causa. Assim, em função das conclusões
da avaliação, as autoridades devem considerar a possibilidade de introdução de
medidas de atenuação ou a aplicação de restrições ao licenciamento a fim de evitar ou
reduzir os efeitos de modo a que a integridade do sítio não seja afectada.
Em última análise, o plano ou projecto só pode ser autorizado depois de ter sido
assegurado que não afectará a integridade do sítio. Se este risco não puder ser
excluído, as autoridades devem recusar-se a autorizar o plano ou projecto ou proceder à
análise da derrogação (Fase 3) nos termos do artigo 6.º, n.º 4.

•

Fase 3: procedimento de derrogação na falta de alternativas e por razões
imperativas de reconhecido interesse público: Se as medidas de atenuação não
forem suficientes para suprimir os efeitos prejudiciais, as autoridades terão ainda de
analisar alternativas viáveis para o plano ou projecto. Na falta de soluções alternativas,
e em situações excepcionais, as autoridades podem decidir se o plano ou projecto deve
prosseguir mesmo assim, evocando razões imperativas de reconhecido interesse
público (RIRIP). Em caso de resposta afirmativa, devem ser identificadas e
implementadas medidas de compensação adequadas com vista a assegurar a
protecção da coerência global da rede Natura 2000. (abordada no capítulo 6)

Resulta claramente do exposto que este processo de tomada de decisão assenta no
princípio da precaução. O mais importante será demonstrar objectivamente, mediante
documentos comprovativos, que o sítio Natura 2000 não será afectado. Por conseguinte, a
falta de dados ou de informações de carácter científico sobre o potencial risco ou a
importância dos impactos não pode constituir um motivo para prosseguir com o plano ou
projecto.
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Ligações com a AIA e a AAE (ver capítulo 2)
Quando os planos, programas ou projectos são sujeitos aos requisitos em matéria de AIA
ou AAE, não é habitual recorrer a um processo conjunto ou articulado com a avaliação
adequada, desde que cumpridos os requisitos de ambas as directivas.
A avaliação adequada deve constar de uma secção separada, claramente distinta, no
relatório, para que possa ser considerada por si própria e as suas conclusões se distingam
das conclusões gerais da AIA e da AAE.
Convém também realçar que os procedimentos de AIA e AAE usam alguns termos idênticos
aos da AA, mas com significados diferentes. Por exemplo, a importância dos «efeitos
significativos» e as conclusões das avaliações têm implicações diferentes em relação à AA.
No entanto, as informações necessárias para uma AIA ou AAE podem servir para informar
no contexto de uma AA e reduzir encargos administrativos de realizar estas avaliações.
O seguinte diagrama mostra o processo de aplicação das fases e de tomada de decisões
relativas à autorização ou rejeição de um plano ou projecto. As secções seguintes do
presente capítulo analisam cada uma das fases a observar no âmbito do processo previsto
no artigo 6.º, n.º 3, enquanto o capítulo 6 examina o procedimento de derrogação previsto
no artigo 6.º, n.º 4.
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Figura 4: Diagrama do procedimento previsto no artigo 6.º, n.ºs 3 e 4
Fase 1: Análise
preliminar

O PP tem relação directa com a gestão do
sítio (em termos de conservação da
Natureza) ou é necessário para essa
gestão?
Não

Sim

O PP é susceptível de afectar o sítio de
forma significativa?
Sim

Não

Fase 2: Avaliação Adequada
Reformular o PP
com medidas de
atenuação
Ou
Propor um novo
plano ou projecto

Avaliar as incidências nos
objectivos de conservação do
sítio
O PP irá afectar negativamente a
integridade do sítio?

Não

Sim

No
Sim

Há soluções alternativas?

Fase 3: Derrogaçãoart. 6.º, n.º 4

Não

O sítio alberga espécies ou habitats
prioritários?
Não

Há razões imperativas de
reconhecido interesse público?

Não

A autorização não
deve ser concedida

Sim

Sim

Há razões de saúde ou segurança humanas
ou benefícios ambientais importantes?

Não

A autorização pode ser
concedida por outras razões
imperativas de reconhecido
interesse público, mediante
consulta à Comissão.
Têm de ser tomadas medidas
compensatórias

Sim

A autorização pode
ser concedida.
São tomadas
medidas
compensatórias
adequadas. A
Comissão é
informada

A autorização pode
ser concedida
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FASE 1: ANÁLISE PRELIMINAR
5.3 Quando é necessária uma Avaliação Adequada?
O primeiro passo destina-se a determinar se é ou não necessária uma avaliação adequada.
Caso seja possível determinar com segurança que o plano ou projecto não é susceptível de
afectar esse sítio, individualmente ou em conjunção com outros planos ou projectos, o plano
ou projecto pode ser aprovado sem proceder a uma nova avaliação.
Em caso de dúvida, será necessário proceder a uma avaliação adequada para que os
possíveis efeitos em causa possam ser analisados em pormenor antes de ser tomada uma
decisão em relação ao plano ou projecto. Em última instância, cabe à autoridade
competente decidir, à luz do processo de análise preliminar, se é ou não necessária uma
AA.
A análise preliminar é necessária nos seguintes casos:
•

Os planos que servem de moldura a autorizações e os projectos individuais. Assegura-se assim
que os possíveis impactos a nível da Natura 2000 são considerados a nível do planeamento
estratégico e a nível de cada projecto individual48.

•

Planos ou projectos que afectam sítios classificados nos termos da Directiva «Aves» e os sítios
designados nos termos da Directiva «Habitats». Ambos são considerados parte integrante da
rede Natura 2000.49

•

Os planos ou projectos localizados tanto no interior como no exterior do sítio Natura 2000, se
forem susceptíveis de afectar de forma significativa um sítio Natura 200050. Por exemplo, um
desenvolvimento no âmbito da indústria extractiva não energética localizado no exterior de um
sítio Natura 2000 poderá mesmo assim afectar de forma significativa um sítio Natura 2000 pelo
facto de afectar a hidrologia do sítio.

•

Novas licenças, prorrogação de licenças em vigor e retoma de licenças antigas para
actividades extractivas não energéticas (ver também o Processo C-201/02 relativo à AIA51 e C226/08 relativo ao artigo 6.º, n.º 3, onde se considera que as mesmas são susceptíveis de afectar
um sítio Natura 2000.

48

Processo C‐6/04: 20 de Outubro de 2005

49

Em relação a possíveis ZPE (IBA) não é aplicável o artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, mas o artigo 4.º, n.º 4, da Directiva
«Aves». As zonas que não foram classificadas como ZPE, quando o deviam ter sido, continuam a ser abrangidas
pelo regime previsto no artigo 4.º, n.º 4, da Directiva «Aves». [Comissão das Comunidades Europeias contra
República Francesa, sítio das Basses Corbières, C‐374/98].
Em relação a possíveis SIC (sítios marinhos): os Estados‐Membros estão obrigados a tomar medidas de
protecção adequadas à luz do objectivo de conservação referido pela directiva, para salvaguardar o interesse
ecológico pertinente que esses sítios revestem a nível nacional. [Dragaggi, C‐117/03. [Bund Naturschutz, C‐
244/05].
50

Processo C‐98/03, n.º 32: «…na sua definição das medidas a submeter a uma avaliação das incidências, a
directiva não prevê uma distinção consoante essas medidas sejam efectuadas no exterior ou no interior de um
sítio protegido.».
51

Processo C‐201/02, n.º 53: «….as decisões tomadas pelas autoridades competentes que tenham por efeito
permitir a retoma de uma exploração mineira constituem, no seu conjunto, uma «aprovação» na acepção do
artigo 1.°, n.° 2, da referida directiva, pelo que as autoridades competentes, se for esse o caso, têm a
obrigação de efectuar uma avaliação dos efeitos dessa exploração no ambiente…».
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Para realizar o exercício de análise preliminar, é necessária informação suficiente sobre o
plano ou projecto de exploração de minerais não energéticos e sobre o sítio ou os sítios
Natura 2000 que poderão vir a ser afectados. Esta deverá incluir, entre outros, elementos
sobre a localização do sítio de extracção de minerais não energéticos e das respectivas
infra-estruturas relativamente ao sítio ou sítios Natura 2000 existentes na zona, bem como
dados pormenorizados relativos ao âmbito e à concepção do sítio e respectivas infraestruturas. Deve incluir, ainda, dados pormenorizados sobre todas as actividades que se
prevê que venham a ter lugar durante cada fase do ciclo do projecto, ou seja, durante as
fases de construção, operação e encerramento.
No que diz respeito ao sítio Natura 2000, há que reunir informações sobre as espécies e os
tipos de habitats para as quais foi designado, o seu estado de conservação e os objectivos
gerais de conservação do sítio. Uma parte das informações necessárias para determinar
eventuais efeitos significativos encontra-se no Formulário de Dados Normalizado Natura
2000, na designação do sítio e nos planos de gestão dos sítios Natura 2000, se disponíveis.
A colaboração das autoridades competentes, em especial as responsáveis pela
conservação da Natureza, na análise preliminar dos planos e projectos, pode ser crucial,
uma vez que estas podem fornecer informações úteis que devem ser tomadas em conta
nesta fase. Recomenda-se igualmente que se mantenha uma pista de auditoria do processo
de tomada de decisão.
Convém lembrar que a análise preliminar realizada neste contexto não corresponde a uma
avaliação adequada alargada, já que apenas requer informações suficientes para decidir se
existe ou não um impacto ambiental significativo.

Formulário de dados normalizado Natura 2000
Os formulários de dados normalizados que foram compilados para cada sítio contêm informações
sobre a superfície de base, a representatividade e o estado de conservação dos habitats presentes
no sítio, bem como a apreciação global da importância do sítio para a preservação dos tipos de
habitat natural em causa. Relativamente às espécies presentes no sítio, são fornecidas informações
sobre as suas populações, estado (residente, reprodução, invernada, migração) e sobre a
importância do sítio para as espécies em causa.
Estados de conservação dos habitats e das espécies
Em conformidade com as disposições do artigo 17.º da Directiva «Habitats», os Estados-Membros da
UE-25 (excluindo a Roménia e a Bulgária) apresentaram um relatório, em 2008, sobre o estado de
conservação de todas as espécies e habitats enumerados nos anexos da Directiva «Habitats» que
vivem no seu território. Com base nestes relatórios, a Comissão apresentou um relatório consolidado
sobre o estado de cada uma das espécies e tipo de habitat a nível biogeográfico e da UE. Os
referidos relatórios fornecem informações contextuais úteis52.
Planos de Gestão Natura 2000
Alguns sítios podem dispor de um plano de gestão Natura 2000 que compreendem dados
importantes, nomeadamente os objectivos de conservação do sítio, as espécies e habitats, os seus
estados, ameaças, e outros, eventualmente úteis para a fase de análise preliminar e para a avaliação
adequada.

52

Todos os relatórios estão disponíveis nos seguintes endereços: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
e http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm
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Um plano de gestão pode abordar, nomeadamente, o desenvolvimento de actividades de exploração
mineira, geralmente extracção de inertes, sujeitas a determinadas condições e prescrições. Tal pode
acontecer relativamente a algumas superfícies em que tradicionalmente se realizaram actividades de
extracção de inertes e em que foram identificadas zonas adequadas para o efeito que não abrigam
espécies.
Os planos de gestão Natura 2000 podem indicar ou incluir uma regulamentação específica para
actividades extractivas, como a delimitação de zonas que definem as superfícies autorizadas, bem
como a definição dos tipos de actividades específicas que foram acordadas entre as partes
interessadas implicadas. Por exemplo, a zona de exploração pode estar limitada a uma superfície
máxima anual, incluindo zonas de protecção, e as operações podem ser sujeitas a determinadas
restrições com vista a minimizar os seus possíveis impactos (por exemplo, ruído, vibrações e pó).
Além disso, é necessário impor medidas de atenuação específicas, mediante licenças, a fim de
reduzir eventuais impactos negativos.

Análise prévia pelos promotores dos projectos:
Preparar o terreno para um processo de tomada de decisão mais fluido
Recomenda-se vivamente aos promotores dos projectos que reúnam informações sobre os sítios
Natura 2000 antes de iniciarem a concepção do plano ou projecto (ainda antes da fase de análise
preliminar), a fim de se poderem inteirar de eventuais aspectos sensíveis relativamente à natureza e
à vida selvagem e poderem tomar em consideração esses aspectos durante a elaboração da sua
proposta de desenvolvimento.
Também é muito útil para os promotores dos projectos, no início da fase de análise preliminar,
discutirem previamente como a autoridade de planeamento e com as autoridades competentes
responsáveis pela conservação da Natureza para conhecerem melhor as possíveis restrições
ambientais com que o projecto poderá defrontar-se e a melhor forma de as evitar. Estes encontros
permitirão também identificar possíveis questões a acautelar ou eventuais lacunas em termos de
conhecimento científico que poderão exigir uma investigação mais atenta antes de o plano ou
projecto ser aprovado. A experiência tem ditado várias vezes que um bom trabalho de pesquisa e
consulta logo de início, nas fases de concepção e preparação, ajudam bastante a evitar mais tarde
dispêndio de tempo e despesas inúteis.

5.3.1 Determinar se é previsível ter um «efeito significativo»
Todos os planos ou projectos susceptíveis de afectar um sítio ou sítios Natura 2000 devem
ser logo considerados candidatos a uma avaliação adequada. Mas uma avaliação
adequada só é necessária para os que são «….susceptíveis de vir a ter um «efeito
significativo...».
Ao proceder a esta avaliação preliminar, convém lembrar que a tónica é colocada no facto
de ser «previsível» haver efeitos potencialmente significativos, e não uma certeza, o que
mostra a natureza preventiva desta análise prévia. Se houver alguma dúvida quanto ao
facto de os efeitos serem significativos, ou não, deve ser efectuada uma avaliação
adequada para garantir que os possíveis efeitos podem ser analisados em profundidade. A
falta de informações ou de dados não pode servir de justificação para não realizar uma
avaliação adequada (cf. o Tribunal de Justiça Europeu (C-127/02 Waddensea)53.
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Acórdão do Tribunal de Justiça Europeu C‐127/02 n.º 43 e seg.: CE 2006a, ver anexo 2.
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O facto de ser «previsível» a existência de efeitos potencialmente significativos deve ser
considerado à luz dos objectivos de conservação, das características e das condições
ambientais específicas do sítio. Os planos ou projectos susceptíveis de prejudicar os
objectivos de conservação do sítio devem ser considerados susceptíveis de afectar esse
sítio de forma significativa.
Efeitos prováveis
Os efeitos prováveis no sítio devem ser identificados em primeiro lugar nesta fase. Os elementos de
biodiversidade susceptíveis de ser afectados (habitats, espécies, processos ecológicos) devem ser
determinados em função da sua sensibilidade em relação às actividades programadas. Os riscos de
efeitos devem ser identificados através do princípio da precaução. Se a avaliação científica preliminar
indicar que existem motivos de preocupação razoáveis quanto à ausência de efeitos significativos,
tem de ser realizada uma avaliação adequada.
Efeitos significativos
O carácter significativo da incidência num sítio resultante de um plano ou projecto não directamente
relacionado com a gestão do sítio e não necessário para essa gestão deve estar relacionado com os
objectivos de conservação deste sítio. Assim, quando tal plano ou projecto, mesmo tendo uma
incidência no referido sítio, não implique o risco de comprometer os objectivos de conservação deste,
não pode ser considerado susceptível de afectar de forma significativa o sítio em questão. Pelo
contrário, quando tal plano ou projecto implique o risco de comprometer os objectivos de
conservação do sítio em causa, deve necessariamente ser considerado susceptível de afectar este
último de forma significativa. Ao avaliar os possíveis efeitos resultantes do referido plano ou projecto,
o seu carácter significativo deve ser determinado designadamente à luz das características e
condições ambientais específicas do sítio afectado. (Processo C-127/02, n.º 46-48).

5.3.2 Análise de possíveis efeitos cumulativos
O processo de análise preliminar também é aplicável a planos ou projectos em conjugação
com outros planos ou projectos. Pode acontecer que um projecto de exploração de minerais
não energéticos isolado possa não ter um efeito significativo mas, associado a outros
planos ou projectos na zona (outros locais de exploração ou outros desenvolvimentos), os
efeitos cumulativos podem revelar-se significativos. Outros planos ou projectos a considerar
neste caso incluem os que já foram concluídos, os que foram aprovados pelas autoridades
de planeamento ou os que se encontram actualmente em aprovação de planos.
A escala geográfica a que estes efeitos cumulativos devem ser considerados dependerá
das circunstâncias exactas e da dimensão do plano ou projecto a ser analisado, mas deve
cobrir uma superfície suficientemente extensa para cobrir os efeitos cumulativos que
possam surgir em resultado do plano ou projecto em avaliação. Uma vez mais, as
autoridades competentes responsáveis pela conservação da Natureza poderão ajudar a
identificar eventuais planos ou projectos que têm de ser contemplados na avaliação
conjunta.
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Principais questões a considerar na fase de análise preliminar:
•

Identificação do âmbito geográfico do plano ou projecto, e das suas principais
características (por exemplo, métodos de extracção, minerais a extrair, etc.)

•

Identificação de todos os sítios Natura 2000 que poderão ser afectados pelo plano ou
projecto. Identificação dos interesses elegíveis dos sítios Natura 2000 em causa (ou
seja, os habitats e as espécies para os quais os sítios forma designados) e dos
objectivos de conservação dos sítios.

•

Definição das espécies e habitats que poderão ser significativamente afectados pelas
actividades programadas.

•

Análise de outros planos ou projectos que, em conjugação com as actividades
programadas, poderão causar prováveis efeitos significativos nos sítios Natura 2000 (ou
seja, importa considerar todas as outras actividades extractivas programadas ou
existentes).

•

Análise das possíveis interacções entre as actividades do plano ou projecto,
individualmente ou em conjunto com outros planos ou projectos, e os interesses
elegíveis, as funções e os processos ecológicos que as suportam.

5.3.3 Registo da decisão de determinar a necessidade de uma análise preliminar
Por último, como a análise preliminar é uma obrigação legal, as razões que levam à decisão
final de realizar, ou não, uma avaliação adequada devem ficar registadas e ser
suficientemente documentadas para justificar a conclusão. Se, no final desta primeira fase,
se concluir que não se prevêem impactos significativos nos sítios Natura 2000, não é
necessário prosseguir com a avaliação.
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FASE 2: REALIZAR UMA AVALIAÇÃO ADEQUADA
5.4. Passos necessários
O objectivo da Avaliação Adequada é avaliar as incidências do plano ou projecto no que diz
respeito aos objectivos de conservação do sítio, individualmente ou em conjunção com
outros planos ou projectos. As conclusões devem permitir às autoridades competentes
assegurar-se se o plano ou projecto terá, ou não, impacto negativo na integridade do sítio
em causa.
A avaliação adequada deve, por conseguinte, centrar-se especificamente nas espécies e/ou
nos tipos de habitats para os quais o sítio foi designado Natura 2000, e sobre os possíveis
impactos do plano ou projecto nas espécies ou tipos de habitats em causa. Deve incluir
ainda quaisquer efeitos indirectos nestas espécies e/ou tipos de habitats, nomeadamente ao
nível dos seus ecossistemas e processos naturais de apoio.
Em suma, o termo «adequada» significa essencialmente que a avaliação deve corresponder
ao fim a que se destina nos termos das Directivas «Habitats» e «Aves», ou seja, o de
conservação de espécies e tipos de habitats raros e ameaçados de interesse comunitário.
«Adequada» também significa que a avaliação tem de resultar numa decisão
fundamentada. Se o registo da avaliação não revelar o fundamento da decisão final no que
respeita à autorização do plano ou projecto, a avaliação não cumpriu o seu objectivo, pelo
que não se pode considerar «adequada».
A este respeito, convém lembrar que, ao invés da AIA e da AAE, o resultado da avaliação
adequada é juridicamente vinculativo para a autoridade competente e condiciona a sua
decisão final54. Por conseguinte, se não for possível assegurar que a integridade do sítio
Natura 2000 não será afectada, mesmo após a introdução de medidas de atenuação, o
plano ou projecto só pode ser aprovado, desde que satisfeitas as condições fixadas no
artigo 6.º, n.º 4. O mesmo se aplica em caso de dúvida em relação aos impactos.
Há vários passos essenciais a seguir ao realizar uma avaliação adequada, ilustrados no
quadro seguinte e desenvolvidos nas secções seguinte:
Incumbe à autoridade competente assegurar que a AA é realizada. Nesse contexto, o
promotor do desenvolvimento pode ser chamado a realizar todos os estudos necessários e
a prestar todas as informações necessárias à autoridade competente para que esta possa
tomar uma decisão plenamente informada. Através deste processo, a autoridade
competente também pode recolher informações pertinentes de outras fontes, se adequado.
5.5. Avaliação adequada de projectos no âmbito da indústria extractiva não
energética
Sempre que um projecto for susceptível de afectar de forma significativa os interesses
elegíveis de um sítio Natura 2000, deve proceder-se primeiro a uma avaliação adequada das
incidências do projecto no sítio em causa e ter em conta os efeitos cumulativos que
decorrem da conjugação desse projecto com outros planos ou projectos, no que diz respeito
aos objectivos de conservação do sítio em causa.

54

Para informações mais pormenorizadas sobre a relação entre a AAE, a AIA e a AA, ver capítulo 2.
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Figura 5: Passos a seguir no âmbito da avaliação adequada
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Relativamente a um projecto de exploração de minerais não energéticos, a AA é o principal
instrumento para garantir que os efeitos negativos na integridade dos sítios em causa são
prevenidos ou atenuados na fase de concepção do projecto.
Integridade do sítio
A integridade biológica pode ser entendida como o conjunto dos factores que contribuem para a
manutenção do ecossistema, nomeadamente elementos estruturais e funcionais. No quadro da
Directiva «Habitats», a «integridade» do sítio está associada aos objectivos de conservação
relativamente aos quais o sítio foi designado para integrar a Rede Natura 2000 (CE 2007b). Definese geralmente como «a coerência da estrutura e da função do sítio, em toda a superfície, que lhe
permite sustentar o habitat, o complexo de habitats e/ou populações de espécies para as quais o
sítio foi classificado» (CE 2000b, ODPM 2005). No que diz respeito ao significado, «integridade»
pode considerar-se a qualidade ou condição do que se mantém inteiro ou completo. Num contexto
ecológico dinâmico, também pode ser entendido no sentido de resiliência e capacidade de evoluir
num sentido favorável à conservação. (CE 2000b).
Pode dizer-se que um sítio tem um elevado grau de integridade quando atinge o seu potencial
inerente para cumprir os objectivos de conservação, mantém a sua capacidade de reparação e
renovação em condições dinâmicas e requer uma gestão externa mínima. Quando se analisa a
«integridade do sítio», importa, portanto, ter em conta uma série de factores, nomeadamente os
efeitos previsíveis que se possam manifestar a curto, médio e longo prazo (CE 2000b).
A autorização de um plano ou projecto, concedida nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva
«Habitats», supõe necessariamente que este não deve ser considerado susceptível de afectar a
integridade do sítio em causa e, por conseguinte, de provocar deteriorações ou perturbações
significativas na acepção do n.º 2 do referido artigo (Acórdão do TJCE no processo C-127/02, n.º 36).

5.5.1. O âmbito de aplicação e o objectivo principal da avaliação
A delimitação do âmbito de intervenção irá assegurar que a avaliação adequada está bem
focalizada e prevê modalidades claras para avaliar os impactos potencialmente negativos
do projecto de exploração de minerais não energéticos no sítio ou sítios Natura 2000. O
objectivo consiste em identificar mais precisamente os impactos que a avaliação adequada
deve cobrir e assegurar a recolha de toda a informação necessária para permitir uma
avaliação correcta dos impactos em causa.
A avaliação assenta nas informações já compiladas no âmbito do exercício de análise
preliminar mas, agora, as lacunas em termos de conhecimento devem ser colmatadas, na
medida do possível, para que a avaliação possa ser realizada de acordo com fundamentos
científicos. A solidez dos dados de referência têm uma importância fundamenta já que a
avaliação adequada tem de confirmar com segurança que a proposta não afectará a
integridade do sítio em causa. Se persistirem algumas dúvidas, as autoridades competentes
podem exigir que seja realizado mais trabalho no terreno ou podem recusar o projecto tal
como está devido à incerteza quanto aos impactos.
O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias confirmou esta posição no processo
Waddensea (C-127/02) ao afirmar que «uma avaliação adequada dos efeitos do plano ou
do projecto sobre o sítio em questão implica que, antes da sua aprovação, sejam
identificados, tendo em conta os melhores conhecimentos científicos na matéria, todos
os aspectos do plano ou do projecto que possam, por si sós ou em conjugação com outros
planos ou projectos, afectar os objectivos de conservação desse sítio.» (n.º 4 do acórdão).
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Além de solicitarem ao promotor do desenvolvimento a apresentação de avaliações
pertinentes, estudos e inquéritos sobre o impacto e outros que razoavelmente lhes possam
exigir, recomenda-se vivamente às autoridades competentes, uma vez mais, que consultem
e procurem aconselhamento e orientações junto das autoridades legislativas responsáveis
pela conservação da Natureza, o mais cedo possível, na fase de delimitação do âmbito de
intervenção.
Estas poderão fornecer dados pormenorizados sobre o sítio Natura 2000 e os seus
objectivos de conservação. Poderão também prestar aconselhamento científico sobre o
provável impacto ecológico de um projecto de exploração de minerais não energéticos no
sítio.
Além disso, podem ser contactadas outras entidades, nomeadamente ONG ligadas à
conservação da Natureza, institutos de investigação ou grupos de interessados a nível local,
no sentido de ajudarem a aprofundar os conhecimentos a nível local e prestarem
informações de carácter ecológico. O facto de consultar estas organizações durante o
exercício de delimitação do âmbito da intervenção contribuirá para assegurar que se
construiu um cenário tão completo quanto possível do sítio, das espécies/habitats presentes
e dos possíveis impactos do plano ou projecto no sítio em causa. Pode também contribuir
para um processo de tomada de decisão mais fluido se todos os grupos de interesses
colaborarem desde o início para encontrar soluções consensuais.
A recolha de informações é necessariamente um processo iterativo. No caso de a primeira
identificação e análise dos efeitos revelar a existência de lacunas importantes em termos de
conhecimentos, terão de ser realizados inquéritos e actividades de controlo suplementares
para completar o quadro. Isto permitirá assegurar uma base de conhecimento científico
suficiente para tomar uma decisão fundamentada.
Todos os aspectos do projecto que possam, individualmente ou em conjunção com
outros planos ou projectos, afectar os objectivos de conservação desse sítio devem ser
identificados à luz dos melhores conhecimentos científicos nessa matéria. (Acórdão do
TJCE C-127/02, CE 2006a; ver também o anexo 3). A avaliação adequada deve considerar
todos os elementos que contribuam para a integridade do sítio à luz dos seus objectivos de
conservação. A decisão sobre se o projecto afecta a integridade do sítio deve centrar-se
nesses objectivos (CE 2000).
A avaliação adequada deve incidir sobre as espécies e habitats de interesse comunitário
que justificaram a designação do sítio (os interesses elegíveis do sítio). Contudo, estes
interesses elegíveis têm uma interacção complexa com outras espécies e habitats, pelo que
importa ter em conta todos os elementos que são essenciais para as funções e a estrutura
do sítio, os seus interesses elegíveis e os seus objectivos de conservação. Além disso, há
outras espécies que também podem ser importantes para determinar possíveis impactos
em habitats protegidos se constituírem espécies características do habitat em questão.
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Objectivos de conservação dos sítios Natura 2000
Os objectivos de conservação para um sítio Natura 2000 são estabelecidos a nível de EstadoMembro.
Os Formulários de Dados Normalizados Natura 2000, que foram compilados para cada sítio
designado, contêm informações sobre os habitats (por exemplo, e.g. superfície de base,
representatividade e estado de conservação) e as espécies (populações, estado) e o valor do sítio
para os habitats/espécies para os quais o sítio foi designado.
Os formulários de dados normalizados, por conseguinte, fornecem informações relativas aos
interesses elegíveis de um sítio Natura 2000 e, na falta de uma definição mais exacta dos objectivos
de conservação de um sítio Natura 2000, estas podem ser consideradas como tal.
Alguns países desenvolveram em pormenor os objectivos de conservação dos respectivos sítios
Natura 2000. Alguns dos sítios contam ainda com planos de gestão ou objectivos de gestão que
fornecem indicações claras sobre os objectivos de conservação a atingir.
A Directiva «Habitats» (artigo 4.º, n.º 4) estabelece que, a partir do momento em que um sítio de
importância comunitária tenha sido reconhecido nos termos do procedimento previsto no n.º 2, o
Estado-Membro em causa designará esse sítio como zona especial de conservação, o mais
rapidamente possível e num prazo de seis anos, estabelecendo prioridades em função da
importância dos sítios para a manutenção ou o restabelecimento do estado de conservação favorável
de um tipo ou mais de habitats naturais a que se refere o anexo I ou de uma ou mais espécies a que
se refere o anexo II e para a coerência da rede Natura 2000, por um lado, e em função das ameaças
de degradação e de destruição que pesam sobre esses sítios, por outro.

A avaliação deve basear-se nos melhores conhecimentos científicos disponíveis dos
principais elementos seguintes, relativos aos interesses elegíveis do sítio (CE 2007b):
-

-

Estrutura e função, e respectivo papel dos valores ecológicos do sítio.
Superfície, representatividade e estado de conservação dos habitats prioritários e não
prioritários do sítio.
Dimensão da população, grau de isolamento, ecótipo, acervo genético, estrutura por
classe etária e estado de conservação das espécies enumeradas no anexo II da
Directiva «Habitats», no anexo I da Directiva «Aves» e as espécies migratórias não
referidas no anexo I da Directiva «Aves» cuja ocorrência seja regular no sítio.
Importância do sítio a nível da região biogeográfica e da coerência da rede Natura 2000.
Quaisquer outros valores e funções ecológicos essenciais para o cumprimento dos
objectivos de conservação do sítio.

Âmbito geográfico da avaliação adequada dos projectos no âmbito da indústria extractiva não
energética
A AA de projectos no âmbito da indústria extractiva não energética deve ter em conta as seguintes
zonas de estudo (Melki 2007):
- zonas directamente afectadas pelas acções previstas nos projectos (zonas de remoção de terras,
áreas de exploração, estradas, rejeitados, instalações de transporte e tratamento de materiais,
etc.);
- zonas situadas a alguma distância do local de exploração onde possam ocorrer efeitos indirectos
ou induzidos, por exemplo, efeitos hidrológicos, ruído, emissões, etc.
- zona de estudo de referência constituída pelo sítio ou sítios Natura 2000 em causa. O estudo
desta zona servirá para quantificar os efeitos potenciais na integridade do sítio à luz dos seus
objectives de conservação.
Também é importante ter em conta os efeitos potenciais do projecto em zonas no exterior do sítio
Natura 2000 utilizadas pelas espécies que vivem no sítio, como por exemplo, solos agrícolas férteis
utilizados na engorda de gansos de uma ZPE próxima.
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Tal como anteriormente referido, pode ser necessário reunir dados ecológicos
suplementares no terreno e realizar estudos para completar os dados existentes. Os
referidos estudos e o trabalho pomenorizado no terreno devem centrar-se nos interesses
elegíveis que sejam sensíveis às acções previstas no projecto. A sensibilidade deve ser
analisada tendo em conta as possíveis interacções das actividades do projecto (natureza,
âmbito, métodos, etc.) com os habitats e as espécies em causa (localização, requisitos
ecológicos, zonas vitais, comportamento, etc.). Os referidos inquéritos devem basear-se no
âmbito da esfera de acção acordada com as autoridades competentes pertinentes,
organismos ligados à conservação da Natureza, entidades reguladoras, ONG, cientistas e o
público em geral.
A identificação de zonas específicas sensíveis aos efeitos do projecto a nível do sítio Natura
2000 é geralmente um primeiro passo na avaliação adequada de projectos no âmbito da
indústria extractiva não energética, que poderá servir de orientação na escolha do local
adequado para as actividades do projecto. Há que ter ainda especial atenção para evitar
locais fora do sítio Natura 2000 nos quais, em resultado das actividades, poderá ser
afectada a integridade do sítio. As actividades realizadas longe de um sítio Natura 2000
podem mesmo assim afectar significativamente o sítio em causa, por exemplo, a drenagem
ou descarga de pedreiras a montante de uma zona húmida.
5.5.2. Apreciação do impacto – Indicadores da avaliação adequada
A apreciação dos efeitos deve basear-se em critérios objectivos e, se possível,
quantificáveis. Para tal, o mais comum é utilizar indicadores-chave, como a perda ou
degradação de habitats, população das espécies afectadas, funções ecológicas alteradas,
etc.
Para satisfazer os requisitos da avaliação prevista no artigo 6.º, n.º 3, afigura-se mais
adequado as autoridades competentes estabelecerem requisitos formais específicos
relativamente ao tipo de informações e aos critérios a seguir quando se realiza uma
avaliação adequada. Recomenda-se vivamente a divulgação e a formação às partes
interessadas (autoridades a um diferente nível de governo, representantes da indústria
extractiva não energética, consultores e promotores de projectos).
Exemplo de factores/parâmetros eventualmente utilizados na apreciação dos efeitos nos
habitats/espécies de interesse comunitário que justificaram a designação do sítio (dados de
Melki 2007)
-

Quantidade total do habitat afectado e percentagem em relação à superfície total estimada do
habitat no interior do sítio Natura 2000.
Número estimado de indivíduos afectados e percentagem da população das espécies que vivem
no sítio.
Evolução estimada dos habitats e da população das espécies na zona afectada e no sítio.
Raridade e evolução global dos habitats e das espécies;
Existência de um programa de renovação de habitats ou de espécies que pode vir a ser afectado
pelo projecto.
Reversibilidade do efeito ou possível recuperação dos elementos afectados de fontes existentes
no interior e no exterior do sítio.
Distribuição dos habitats ou das espécies em causa no sítio Natura 2000 (contínua, dispersa,
disseminada, etc.)
Efeitos no funcionamento ecológico global do sítio Natura 2000.
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5.5.3 Identificação de medidas de atenuação adequadas
As medidas de atenuação destinam-se a minimizar, ou mesmo anular, o impacto negativo
de um projecto. A prevenção ou redução de impactos na origem devem ser as opções
preferidas (CE 2000). As medidas de atenuação são parte integrante do caderno de
especificações de um plano ou projecto, devendo ser consideradas durante a avaliação
adequada.
Podem abranger, por exemplo:
- As datas e o calendário de implementação (por exemplo, não funcionar durante a época
de reprodução de uma determinada espécie);
- O tipo de ferramentas e a operação a realizar (por exemplo, utilizar uma draga
específica a uma certa distância da costa para não afectar um habitat frágil);
- A delimitação de zonas de acesso estritamente vedado no interior de um sítio (por
exemplo, tocas de hibernação de uma espécie animal).
A experiência mostra que as medidas de prevenção e de atenuação são melhor tidas em
conta nas fases de concepção e de avaliação adequada de um projecto. Na prática, isto cria
um processo iterativo: projectos que, numa primeira análise, parecem inadequados podem
ser melhorados de forma a assegurar a possibilidade de evitar efeitos prejudiciais na
integridade do sítio Natura 2000 em causa.
Para facilitar a AA de planos ou projectos susceptíveis de afectar sítios Natura 2000,
convém assegurar, na fase de concepção, a supressão total ou a redução significativa de
impactos. O objectivo de prevenção e redução de impactos em actividades extractivas não
energéticas poderá ser alcançado pela localização alternativa e mais adequada de
actividades e infra-estruturas conexas (excepto o sítio de extracção do minério propriamente
dito, que naturalmente não é possível transferir, mas reduzir apenas a sua superfície) e pela
selecção de técnicas e de épocas que evitem prejudicar as zonas mais sensíveis.
No que se refere aos projectos, a concepção adequada da operação também pode
contribuir para reduzir o impacto ambiental nos sítios. Uma grande parte das infra-estruturas
(unidade de transformação, alojamentos e outras instalações) poderá ficar situada, por
exemplo, em zonas não sensíveis. Os caminhos também podem ser substituídos por
correias de transporte e/ou transportadores por cabo.
As medidas de atenuação no contexto da exploração mineira devem, portanto, ser
entendidas como soluções tecnicamente viáveis menos prejudiciais para os habitats, as
espécies e para a integridade do sítio Natura 2000, em especial se as soluções alternativas
não forem viáveis. As medidas de atenuação devem centrar-se nos objectivos de
conservação dos sítios e nos elementos dos quais depende a integridade do sítio. No
quadro seguinte, são apresentados alguns exemplos de possíveis medidas para evitar ou
minimizar os impactos das operações de exploração mineira na biodiversidade.
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Quadro 4. Exemplos de eventuais medidas sugeridas por alguns sectores da indústria
extractiva não energética para prevenir ou minimizar possíveis impactos na biodiversidade
resultantes das actividades de exploração mineira (Adaptado de Rio Tinto / EarthWatch Institute.
2006)
Categoria de impacto/fonte

Medidas de
prevenção

Medidas de atenuação

Impactos directos (ou seja, directamente atribuíveis às acções do projecto)
Perda de habitats decorrente das
actividades de extracção mineira e infraestruturas de apoio (estradas de acesso,
construções, aprovisionamento
energético)
Degradação do ciclo hidrológico dos
habitats (resultante de drenagem do sítio
ou de represas)
Mortalidade vegetal devido à deposição
de pó
Mortalidade de animais resultante das
actividades
Emigração resultante de perturbações
(ruído, vibrações e luzes)
Mortalidade da fauna fluvial devido à
presença de efluentes tóxicos nas águas
de escoamento do sítio
Perda de macrófitos fluviais em
determinadas zonas devido a maior
turvação causada por escoamento de
águas lodosas do sítio

Evitar zonas
importantes

Adopção de medidas para
minimizar a pegada ecológica
(evitar a exploração mineira a
céu aberto).

Reformulação do
projecto de modo a
evitar necessidade de
drenagem
Utilização de máquinas
que recolham o pó

Concepção de sistemas de
drenagem sensíveis

Evitar a utilização de
certas máquinas ou
certas actividades
Evitar o uso de
iluminação nocturna
Evitar o uso de
produtos químicos
tóxicos
Utilização de grelhas
para interceptar
sedimentos

Plantação de vegetação alta
para actuar como filtrante e
interceptar o pó
Evitar a morte de indivíduos
de espécies protegidas
Utilização de máquinas
eficientes com funcionamento
silencioso
Utilização de procedimentos
para eliminar o risco de
derrames
Utilizar vegetação para
estabilizar solos após
intervenções

Impactos indirectos (ou seja, resultantes de outros impactos directamente atribuíveis às
acções do projecto)
Perda de fauna fluvial devido à
degradação dos macrófitos (resultante da
turvação)
Perda de predadores em resultado da
diminuição de recursos a nível de presas
(devido a degradação ou perturbação dos
habitats)
Maior procura de vegetação devido ao
aumento de herbívoros resultante da
diminuição dos níveis de predação
(devido à emigração de predadores
sensíveis)
Perda de espécies animais oriundas de
zonas específicas em resultado da
fragmentação de habitats
Reduzir a viabilidade de pequenas
populações de espécies devido à
diminuição da imigração em resultado da
fragmentação de habitats

Utilização de grelhas
para interceptar
sedimentos
Ver medidas
dissuasoras supra

Utilização de vegetação para
estabilizar solos após
intervenção
Medidas de gestão para
fomentar os recursos a nível
de presas

Ver medidas
dissuasoras

Ver medidas dissuasoras

Evitar zonas sensíveis

Utilizar estradas de acesso
existentes

Evitar zonas sensíveis

Medidas de gestão para
aumentar a viabilidade das
populações
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Impactos cumulativos (ou seja, impactos que ocorrem em conjugação com outros projectos)
Perda de espécies que necessitam de
vastos territórios (predadores de alto
nível) em resultado dos efeitos
associados da perda e fragmentação de
habitats

Ver medidas relativas
a perda e
fragmentação de
habitats

Ver medidas relativas a perda
e fragmentação de habitats

5.6 Avaliação adequada dos planos
Tanto os planos e programas como os projectos individuais podem ser objecto de uma
avaliação adequada nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats». No primeiro
caso, trata-se, em especial, de planos de utilização dos solos55 e planos de minerais.
Estes planos serão sujeitos a uma AAE56 (ver capítulo 2). Nos termos dos considerandos da
Directiva «AAE»: Sempre que a obrigação de realizar avaliações dos efeitos ambientais
decorrer simultaneamente da Directiva «AAE» e de outro acto legislativo comunitário, como
a Directiva «Aves» e a Directiva «Habitats», para evitar a duplicação da avaliação, os
Estados-Membros poderão estabelecer procedimentos conjuntos ou coordenados que
satisfaçam os requisitos da legislação comunitária pertinente.
A AAE deve ter em conta os efeitos nos sítios da rede Natura 2000, sendo também útil em
termos de questões ambientais de carácter mais geral e na resolução de conflitos
relativamente à utilização dos solos a nível estratégico, mas a AA prevê o sistema de
tomada de decisão exigido para analisar os efeitos das indústrias extractivas na integridade
dos sítios Natura 2000. Para a avaliação adequada e a AEE, recomenda-se um processo
comum ou coordenado para avaliação dos planos e programas, desde que sejam
cumpridos os requisitos de ambas as directivas e claramente diferenciadas as avaliações.
A avaliação adequada deve ter em conta o impacto na integridade dos sítios Natura 2000
das políticas e propostas do plano de exploração mineira, individualmente ou em conjunção
com outros planos ou projectos. Há que ter em conta a identificação de medidas de
atenuação adequadas e a procura de soluções menos nocivas, o que pode também passar
pela supressão ou substituição de certos elementos do plano que, pelos seus efeitos
nocivos, poderá não ser posteriormente aprovado.
A AA deve ser registada e realizada no intuito de assegurar que o plano não afectará a
integridade dos sítios da rede Natura 2000 em causa. A avaliação, uma vez mais, deve
cingir-se aos efeitos nos habitats e nas espécies de interesse comunitário para os quais os
sítios foram designados. O alcance do trabalho de avaliação realizado deve ser proporcional
ao âmbito geográfico do plano e à natureza e dimensão dos eventuais efeitos identificados.
Uma AA não deve ser mais exaustiva nem utilizar mais recursos para além dos necessários
para tal efeito. Seria inadequada e difícil de aplicar na prática uma avaliação dos efeitos
com o grau de pormenor normalmente exigido para a avaliação adequada a nível do
55

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias confirmou que deve ser aplicado o artigo 6.º, n.º 3, da
Directiva «Habitats» aos planos de utilização dos solos susceptíveis de afectar de forma significativa um sítio
Natura 2000. (Acórdão do TJCE no Processo C‐6/04, Comissão das Comunidades Europeias contra Reino Unido,
20 de Outubro de 2005. CE 2006a; ver anexo 2).
56
Artigo 3.º, n.º 2, alínea b) – Deve ser efectuada uma avaliação ambiental no caso dos planos e programas em
relação aos quais, atendendo aos seus eventuais efeitos em sítios protegidos, tenha sido determinado que é
necessária uma avaliação nos termos dos artigos 6.º ou 7.º da Directiva 92/43/CEE.
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projecto (DCLG 2006). Contudo, devem ser obtidas informações suficientes que permitam a
sua realização, o que pode exigir inquéritos e análises de impacto suplementares.
À AA também é aplicável o princípio da proporcionalidade: em relação aos planos
estratégicos ou estratégias, em que não é possível identificar impactos nos sítios
individuais, a análise deve incidir sobre constrangimentos de ordem geral e riscos
importantes, enquanto a nível de projecto deve centrar-se nos efeitos específicos no sítio.
No entanto, o objectivo sempre subjacente à avaliação é a prevenção ou supressão do risco
de efeitos prejudiciais para a integridade de sítios da rede Natura 2000, ou a dissipação de
eventuais dúvidas razoavelmente fundadas de que tais efeitos possam ocorrer.
O processo de AA dos planos de exploração mineral compreende as seguintes tarefas:
Análise do Sítio
- Identificação de todos os sítios Natura 2000 na superfície abrangida pelo plano mineral
- Identificação dos objectivos de conservação dos sítios e das características elegíveis (habitats e
espécies)
- Identificação das características ambientais e dos factores ecológicos que apoiam a integridade
do sítio
- Análise da vulnerabilidade dos sítios em função das propostas e das políticas do plano
Análise de outros Planos e Projectos
- Identificação de outros planos nacionais, regionais ou locais que poderão afectar algum ou todos
os sítios Natura 2000 na superfície abrangida pelo plano mineral
- Identificação de efeitos adicionais previsíveis através da interacção com outros planos e
projectos
Análise do Plano
Verificar se é possível assegurar que o plano não irá afectar a integridade de sítios Natura 2000,
tendo em conta os seguintes temas:
a. Os objectivos de conservação dos sítios
b. O âmbito geográfico e os objectivos do plano
c. O estado e a condição dos sítios
d. Factores que afectam as características elegíveis dos sítios
e. Impacto do planos nestes factores
f. Efeito previsível do plano na integridade dos sítios, individualmente ou em conjunção com outros
planos e projectos
g. Identificação das medidas de atenuação destinadas a evitar impactos negativos na integridade
dos sítios Natura 2000.

Os efeitos previsíveis do plano são avaliados atendendo a cada uma das características
elegíveis dos sítios em causa. Os riscos de efeitos prejudiciais para a integridade dos sítios
da rede Natura 2000, à escala geográfica do plano, devem ser identificados através da
abordagem de precaução. Isto significa que, no caso de os elementos científicos
disponíveis não serem suficientes, conclusivos ou seguros, algumas dúvidas razoavelmente
fundadas, suscitadas na avaliação científica preliminar baseada em dados objectivos,
devem ser consideradas aquando da identificação dos efeitos susceptíveis de afectar a
integridade do sítio em causa.
O processo de consulta junto do organismo competente em matéria de conservação da
Natureza, para avaliar se o plano é susceptível de afectar a integridade de qualquer sítio
Natura 2000, deve ter início o mais cedo possível no processo de elaboração do plano.
Caso não seja possível eliminar um eventual efeito negativo, a autoridade responsável pela
elaboração do plano deve prever medidas de atenuação dos seus efeitos, o que pode
permitir concluir que o plano não afectará o sítio em causa.
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Para atenuar os efeitos, as principais opções serão, nomeadamente:
- Alteração da estratégia ou da proposta do plano;
- Reformulação da proposta, incluindo a transferência de determinados elementos do
plano;
- Implementação de uma estratégia de atenuação.
Se o plano for alterado de forma significativa, em qualquer momento antes da sua adopção,
as alterações devem ser abordadas na AA. (Dodd et al. 2007)
A proposta de medidas de atenuação pode ser posteriormente desenvolvida no contexto do
processo de avaliação. A autoridade responsável pela elaboração do plano deve verificar
que as medidas de atenuação serão eficazes para poder concluir que, sempre que foram
adoptadas, a integridade do sítio Natura 2000 não será afectada.
Se aplicadas a um nível de planeamento superior (planos nacionais/regionais), as medidas
de atenuação (e as medidas de compensação, se necessário) passam pela definição de
parâmetros mais gerais que devem ser desenvolvidos mais aprofundadamente a um nível
inferior que permita estabelecer os parâmetros ecológicos, situacionais, temporais, jurídicos
e financeiros adequados para que sejam respeitados por qualquer pedido de autorização.
Estas devem ser validadas pelos organismos competentes, como as autoridades
responsáveis pela conservação da Natureza para assegurar que são adequadas e podem
ser implementadas (Dodd et al. 2007).
Uma vantagem fundamental do processo de planeamento é permitir que sejam
consideradas soluções menos nocivas para cumprir os objectivos do plano, por exemplo,
aprovisionamento de x milhões de toneladas de areia durante 25 anos. Este processo
iterativo deve ser plenamente utilizado a fim de oferecer soluções que protejam sítios
Natura 2000 e assegurar o aprovisionamento sustentável de minerais suficiente para
satisfazer as necessidades da sociedade.
5.7 As conclusões da Avaliação Adequada
Cabe às autoridades nacionais competentes, tendo em conta as conclusões da avaliação
adequada das incidências de um plano ou projecto no sítio Natura 2000 em causa, aprovar
o plano ou projecto. Todavia, só poderá fazê-lo depois de se ter assegurado que o mesmo
não afectará a integridade do sítio em causa. Se as conclusões forem positivas, no sentido
em que não subsiste nenhuma dúvida razoável do ponto de vista científico quanto à
inexistência de tais efeitos sobre o sítio, as autoridades competentes podem dar o seu
acordo ao plano ou projecto.
Se subsistir alguma dúvida razoável do ponto de vista científico quanto à inexistência de
efeitos prejudiciais para a integridade do sítio associada ao plano ou projecto em apreço, a
autoridade competente deverá recusar a sua autorização (acórdão do TJCE no processo C127/02, EC 2006a; ver também o anexo 3), e/ou requerer a incorporação de medidas de
atenuação adicionais de modo a que a incerteza razoável do ponto de vista científico seja
eliminada. Por último, se as condições o permitirem, poderão ser aplicadas as disposições
do artigo 6.º, n.º 4.
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O conceito de «integridade de um sítio» centra-se num sítio específico e refere-se aos seus
objectivos de conservação. Por conseguinte, é proibido prejudicar a integridade de um sítio
com base no princípio de que o estado de conservação das espécies ou dos habitats que
abriga, e são afectados pelo plano ou projecto, deverá permanecer em boas condições
dentro do espaço territorial europeu do Estado-Membro (CE 2000b).
A avaliação adequada, e as suas conclusões, devem ser claramente registadas. A este
respeito, o relatório da avaliação adequada deve ser suficientemente pormenorizado para
descrever o procedimento que conduziu à decisão final e os fundamentos científicos
subjacentes à decisão. Este procedimento foi confirmado pela jurisprudência do TJCE57.
O relatório deve, nomeadamente:
• Descrever o projecto ou plano de forma suficientemente pormenorizada para que o
público entenda a sua dimensão, escala e objectivos;
• Descrever as condições básicas e os objectivos de conservação do sítio Natura 2000;
• Identificar os efeitos negativos do projecto ou plano para o sítio Natura 2000;
• Explicar como é possível evitar esses efeitos através de medidas de atenuação;
• Fixar um prazo e definir os mecanismos através dos quais as medidas de atenuação
serão estabelecidas, implementadas e acompanhadas.
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«A AA deve conter conclusões completas, precisas e definitivas, susceptíveis de dissipar qualquer dúvida
científica razoável quanto aos efeitos dos trabalhos que estavam previstos para sítio em questão». (Comissão
das Comunidades Europeias contra República Italiana, C‐304/05).
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6. ARTIGO 6.°, N.°4: SOLUÇÕES ALTERNATIVAS, RAZÕES
IMPERATIVAS
DE
RECONHECIDO
INTERESSE
PÚBLICO E MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

-

O artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats» prevê um mecanismo para dar resposta, em
circunstâncias excepcionais, aos planos ou projectos em relação aos quais não se pode excluir
que afectem a integridade dos sítios Natura 2000.

-

As autoridades competentes devem analisar e demonstrar a falta de alternativas menos
prejudiciais e a necessidade de adoptar o plano ou projecto em causa por razões imperativas de
reconhecido interesse público.

-

É essencial o bom conhecimento não só do local onde os recursos minerais evoluem, mas
também do acesso, qualidade e viabilidade de extracção para avaliar integralmente soluções
alternativas.

-

Os interesses públicos primordiais podem compreender a saúde do homem, a segurança
pública, consequências benéficas primordiais para o ambiente e outros interesses de natureza
social ou económica.

-

Nesse caso, há que implementar medidas de compensação adequadas para assegurar a
protecção da coerência global da rede Natura 2000. As medidas de compensação devem ser
específicas e adequadas aos efeitos negativos inevitáveis do plano ou projecto.

6.1 Introdução
Se, com base na avaliação adequada, não se puder assegurar que o plano ou projecto não
afectará a integridade do sítio em causa, as disposições do artigo 6.º, n.º 4, da Directiva
«Habitats» são aplicáveis a quaisquer decisões posteriores a adoptar no sentido de
prosseguir com o projecto como proposto. O artigo 6.º, n.º 4, só é aplicável de acordo com
as condições estritas previstas.
Os requisitos previstos no artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats» estabelecem um conjunto
de condições que devem ser respeitadas para que a autoridade competente autorize o
plano ou projecto, caso a AA não consiga demonstrar que a integridade de um determinado
sítio Natura 2000 não será afectada pelo mesmo. Pelo facto de se tratar de uma excepção
ao artigo 6.º, n.º 3, o cumprimento das condições da sua aplicação está sujeito a
interpretação estrita.
Artigo 6.º da Directiva «Habitats» (92/43/CEE), n.º 4
4. Se, apesar de a avaliação das incidências sobre o sítio ter levado a conclusões negativas e na
falta de soluções alternativas, for necessário realizar um plano ou projecto por outras razões
imperativas de reconhecido interesse público, incluindo as de natureza social ou económica, o
Estado-membro tomará todas as medidas compensatórias necessárias para assegurar a protecção
da coerência global da rede Natura 2000. O Estado-membro informará a Comissão das medidas
compensatórias adoptadas.
No caso de o sítio em causa abrigar um tipo de habitat natural e/ou uma espécie prioritária, apenas
podem ser evocadas razões relacionadas com a saúde do homem ou a segurança pública ou com
consequências benéficas primordiais para o ambiente ou, após parecer da Comissão, outras razões
imperativas de reconhecido interesse público.
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Figura 6. Diagrama das condições previstas no artigo 6.º, n.º 4

A entidade que pretender recorrer às disposições do artigo 6.º, n.º 4, deve provar, como
condição prévia, que estão efectivamente reunidas as seguintes condições:
1
2
3

A alternativa apresentada para aprovação é a menos prejudicial para a integridade do
sítio Natura 2000 em termos dos seus interesses elegíveis, e não existe outra alternativa
viável que não afecte a integridade de um sítio Natura 2000;
Há razões imperativas de reconhecido interesse público (RIRIP);
Todas as medidas de compensação necessárias foram adoptadas.
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A Comissão Europeia publicou um documento de orientação sobre o artigo 6.º, n.º 4, da
Directiva «Habitats» (CE 2007b) que vem clarificar os conceitos de soluções alternativas,
razões imperativas de reconhecido interesse público, medidas de compensação, coerência
global e o parecer da Comissão necessário em determinados casos58.
6.2 Falta de soluções alternativas
As soluções alternativas podem implicar locais alternativos, diferentes escalas ou
concepções de desenvolvimento ou processos alternativos. Outras soluções alternativas a
considerar, que devem ser mais adequadamente abordadas a nível do planeamento
estratégico, passam pela reutilização ou reciclagem de materiais ou pela utilização de
materiais alternativos.
Os proponentes dos planos ou projectos devem ponderar soluções alternativas, bem como
os respectivos impactos nas primeiras fases de planeamento do desenvolvimento. Contudo,
para satisfazer os requisitos estabelecidos no artigo 6.º, n.º 4, quando a avaliação
adequada tiver levado a concluir que não é possível assegurar que o plano ou projecto não
afecte a integridade do sítio em causa, cabe à autoridade competente analisar soluções
alternativas.
Em conformidade com o princípio da subsidiariedade, compete às autoridades nacionais
relevantes avaliar o impacto relativo de outras alternativas no sítio em causa ou noutro sítio
Natura 2000 susceptível de ser afectado. Importa realçar que os parâmetros de referência
para tais comparações se referem a aspectos relacionados com a conservação e a
manutenção da integridade do sítio e das suas funções ecológicas. Qualquer decisão
subsequente no sentido de prosseguir com o projecto exige a devida ponderação de todas
as alternativas possíveis, devendo ainda ser demonstrada a falta de soluções alternativas
(ver processo C-239/04 no anexo 3).
É essencial o bom conhecimento não só do local onde os recursos minerais evoluem, mas
também do acesso, qualidade e viabilidade de extracção para avaliar integralmente
soluções alternativas. As autoridades competentes, em primeiro lugar, têm de analisar e
demonstrar a necessidade do plano ou projecto em causa. Por conseguinte, também deve
ser ponderada nesta fase a «opção zero». (CE 2000, 2007b).
6.3. Razões imperativas de reconhecido interesse público (RIRIP)
O conceito de razões imperativas de reconhecido interesse público não se encontra definido
na Directiva. Contudo, resulta claramente da redacção do artigo 6.º, n.º 4, que só o
interesse público, independentemente de ser promovido por entidades públicas ou privadas,
pode ser ponderado em relação aos objectivos de conservação da Directiva. Assim, os
projectos elaborados por entidades privadas só podem ser ponderados de acordo com as
condições estabelecida no artigo 6.º, n.º 4, se o referido interesse público for promovido e
demonstrado (CE 2007b).
Os interesses públicos em causa podem incluir a saúde do homem, a segurança pública, as
consequências benéficas de importância primordial para o ambiente e outros interesses de
natureza social (emprego, por exemplo) ou económica59.
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
A este respeito, podem ser tidos em consideração aspectos pertinentes expostos na Comunicação sobre a
Iniciativa «Matérias‐primas» (COM(2008) 699 final, SEC(2008) 2741).
59

75

76

Orientações da Comissão Europeia sobre a realização de novas actividades extractivas não energéticas em conformidade
com os requisitos da rede Natura 2000

A fim de satisfazer os requisitos estabelecidos no artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats»,
as autoridades nacionais competentes aprovam, em cada caso específico, os planos e
projectos em causa na condição de o balanço de interesses entre os objectivos de
conservação do sítio Natura 2000 afectado pelas iniciativas em causa e as razões
imperativas supramencionadas favorecer estas últimas. Tal facto deve ser determinado por
recurso às seguintes considerações:
a) O interesse público deve ser imperativo: por isso, é evidente que nem todos os tipos de
interesses públicos de natureza social ou económica são suficientes, em especial
quando ponderados em relação aos interesses específicos promovidos pela Directiva
(ver, por exemplo, o quarto considerando da mesma, que refere o «património natural
da Comunidade»).
b) Neste contexto, parece também razoável presumir que o interesse público apenas pode
ser imperativo se consistir num interesse a longo prazo; os interesses económicos a
curto prazo e outros interesses que apenas possam produzir benefícios a curto prazo
para a sociedade não se afiguram suficientes para contrabalançar os interesses de
conservação a longo prazo que a Directiva promove. Os interesses imperativos, como
os interesses fundamentais a longo prazo de natureza social podem ser devidamente
identificados com antecedência pelas políticas e planos divulgados.
É razoável considerar que as «razões imperativas de reconhecido interesse público,
nomeadamente de natureza social e económica» se referem a situações em que os planos
ou projectos previstos demonstrem ser indispensáveis:
- no quadro de acções ou políticas destinadas à protecção de valores fundamentais para
a vida dos cidadãos (saúde, segurança, ambiente);
- no quadro de políticas fundamentais para o Estado e a sociedade;
- no quadro da realização de actividades de natureza económica ou social, que cumpram
obrigações específicas de serviço público.
Convém salientar que as condições de reconhecido interesse público são ainda mais
rigorosas quando se trata da realização de um plano ou projecto susceptível de afectar a
integridade de um sítio Natura 2000 que abriga habitats e/ou espécies elegíveis prioritários,
se esses habitats e/ou espécies forem passíveis de ser afectados. Estes poderão apenas
justificar-se se as razões imperativas de reconhecido interesse público disserem respeito a
- saúde do homem e segurança pública ou
- consequências benéficas primordiais para o ambiente, ou
- outras razões imperativas se, antes de aprovar o plano ou projecto, a Comissão tiver
dado o seu parecer (CE 2007b).
6.4. A adopção de todas as medidas de compensação necessárias
As medidas de compensação descritas no artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats»,
constituem um «último recurso». São apenas utilizadas após adopção da decisão de
prosseguir com um plano ou projecto susceptível de afectar a integridade do sítio Natura
2000, pelo facto de não existirem alternativas e de o projecto ter sido considerado de
reconhecido interesse público de acordo com as condições supramencionadas.
As medidas de compensação são medidas específicas para corrigir o impacto negativo
inevitável de um plano ou projecto. O seu objectivo consiste em assegurar a protecção da
coerência global da rede Natura 2000 e proporcionar uma compensação que corresponda
exactamente aos efeitos negativos nas espécies ou no habitat em causa.
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Há pouca experiência em relação à aplicação de medidas compensatórias nos termos do
artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats» no âmbito de projectos da indústria extractiva não
energética. Isto porque é improvável que cheguem a esta fase muitos projectos nesse
domínio, já que geralmente existem soluções alternativas menos prejudiciais. Ou também
porque talvez haja falta de informação a respeito desses casos. A aplicação de medidas
compensatórias ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4, pode beneficiar da experiência adquirida
através da utilização generalizada de formas de compensação da biodiversidade pela
indústria extractiva não energética (ver capítulo 7).
Assim, com vista a assegurar a protecção da rede Natura 2000, as medidas de
compensação propostas para um plano ou projecto devem:
a)

contribuir para a preservação dos habitats naturais e das espécies de interesse
comunitário «na zona biogeográfica em causa», a fim de assegurar a manutenção da
coerência global da rede Natura 2000 (de sítios designados ao abrigo da Directiva
«Habitats»), dentro dos mesmos limites, rotas de migração ou áreas de invernada de
espécies de aves (ou seja, sítios designados nos termos da Directiva «Aves») no
Estado-Membro em causa.

b)

focalizar-se, em proporções comparáveis, nos habitats e espécies de interesse
comunitário afectados negativamente;

c)

desempenhar funções comparáveis às que justificaram a selecção do sítio original, em
especial no respeitante à distribuição geográfica adequada.

Considera-se boa prática adoptar medidas de compensação tão próximas quanto possível
da zona afectada a fim de garantir a protecção da coerência global da rede Natura 2000.
Por conseguinte, a opção preferida será prever a localização da compensação dentro ou
próximo do sítio Natura 2000 em causa num espaço que revele ter condições adequadas
para o êxito das medidas. Contudo, tal nem sempre é possível, pelo que convém
estabelecer um conjunto de prioridades aplicáveis ao procurar locais que cumpram os
requisitos da Directiva «Habitats».
Como princípio geral, as medidas de compensação devem ser concretizadas antes do início
das actividades do plano ou projecto. O objectivo é atenuar os efeitos prejudiciais do
projecto sobre as espécies e os habitats proporcionando-lhes soluções alternativas
adequadas na superfície compensatória.
Caso esse objectivo não seja totalmente viável, as autoridades competentes devem
ponderar uma compensação suplementar para os prejuízos que ocorrerão entretanto. Os
Estados-Membros devem conferir especial atenção aos casos em que os efeitos negativos
de um plano ou projecto dizem respeito a tipos de habitats naturais raros ou habitats
naturais que necessitam de um longo período para recuperar a sua funcionalidade
ecológica (CE 2007b). Nestas circunstâncias, a probabilidade de sucesso a longo prazo
será avaliada da melhor forma mediante estudos científicos de tendências revistos por
peritos nessa matéria.
As informações sobre as medidas de compensação devem ser notificadas à Comissão
antes de serem implementadas e, em qualquer caso, antes da execução do plano ou
projecto em causa. É, pois, aconselhável que as medidas de compensação sejam
notificadas à Comissão logo que tenham sido adoptadas no processo de planeamento, de
forma a permitir à Comissão, na sua qualidade de guardiã do Tratado, avaliar se as
disposições da Directiva são aplicadas de forma correcta (CE 2007b).
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A Comissão emitirá um parecer no caso de os habitats e/ou as espécies prioritários
poderem ser afectados. Ao emitir o seu parecer, a Comissão deve analisar o balanço entre
os valores ecológicos afectados e as razões imperativas evocadas e avaliar as medidas de
compensação. Embora o parecer não seja vinculativo, poderão adoptar-se acções legais
em caso de incumprimento do direito comunitário.
Segundo o guia CE existentes (CE 2007b), as medidas compensatórias previstas no artigo
6.º, n.º 4, podem consistir em uma ou várias das seguintes medidas:
-

Recuperação ou beneficiação de sítios Natura 2000 existentes: reconstituição do
habitat, de forma a assegurar a manutenção do seu valor de conservação e o
cumprimento dos objectivos de conservação do sítio ou melhoramento dos habitats
remanescentes proporcionalmente às perdas decorrentes do plano ou projecto num sítio
Natura 2000;

-

Reconstituição de Habitats: reconstituir um habitat num sítio novo ou ampliado, a
incorporar na rede Natura 2000;

-

Designação de novos sítios ao abrigo das Directivas «Aves» e «Habitats», em
conjugação com outras iniciativas, como já descrito. No que diz respeito às medidas de
compensação para sítios designados ao abrigo da Directiva «Aves» (ZPE), qualquer
habitat novo criado como compensação pelos prejuízos causados a uma ZPE deve ser
designado como ZPE depois de cumprir os seus objectivos, no sentido de manter a
coerência global da rede.

Principais temas a abordar na concepção das medidas de compensação:
-

Objectivos orientados para abordar os efeitos negativos inevitáveis e assegurar a
protecção da coerência global da rede Natura 2000;
Garantia de que a viabilidade e a eficácia da compensação, ou seja, o grau de risco de
insucesso;
Avaliação da viabilidade técnica;
Extensão das medidas de compensação;
Localização relativamente aos prejuízos;
Calendário em relação aos prejuízos;
Aplicação a longo prazo.
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7.

ALGUMAS
PRÁTICAS
EXTRACTIVAS
NÃO
ENERGÉTICAS E A SUA RELAÇÃO COM AS
DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 6.°, N.°S 3 E 4

-

A indústria extractiva não energética está a envidar esforços importantes não apenas para
reduzir os seus impactos, como também para contribuir para a conservação da biodiversidade,
em especial através da reabilitação de locais de extracção mineira e da implementação de
medidas de compensação da biodiversidade.

-

A reabilitação dos sítios também pode contribuir para a criação de habitats e a preservação de
certas espécies protegidas ao abrigo das Directivas da UE no domínio da conservação da
Natureza.

-

O incremento da reabilitação de minas e pedreiras levou a um maior reconhecimento do seu
potencial contributo para os objectivos da biodiversidade.

-

A compensação da biodiversidade constitui uma prática muitas vezes utilizada pela indústria
extractiva não energética para compensar os impactos inevitáveis na biodiversidade decorrentes
das suas actividades. Esta prática também poderá proporcionar oportunidades para melhorar os
habitats e as populações de espécies na UE.

-

No futuro, há que explorar a possibilidade de considerar estas práticas da indústria extractiva não
energética em articulação com o artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats».

7.1 Reabilitação
A reabilitação é o processo de conversão de terrenos abandonados em terras utilizáveis,
podendo implicar soluções de engenharia ou ecológicas. O plano de reabilitação, regra
geral, constitui parte integrante do projecto de NEEI, bem como das condições de
autorização60. Os projectos de reabilitação de minas e pedreiras são cada vez mais
utilizados no restabelecimento de determinadas espécies e habitats no termo do ciclo de
vida do projecto.
Os projectos de reabilitação têm, pois, potencial suficiente para contribuírem para a criação
de habitats e a conservação de determinadas espécies protegidas ao abrigo das directivas
da UE em matéria de conservação da Natureza. Assim, aconselha-se o planeamento
estratégico da reabilitação, se as acções puderem ser integradas numa estratégia de
conservação mais alargada (regional, nacional). A nível da UE, foram realizadas algumas
experiências interessantes através de parcerias estabelecidas entre ONG, partes
interessadas a nível local e a indústria. Alguns exemplos pertinentes a este respeito
constam do anexo 2.

60

A Directiva «Resíduos de Indústrias Extractivas» 2006/21/CE exige a reabilitação das instalações de resíduos
das indústrias extractivas, como as escombreiras de resíduos e bacias de rejeitados.
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7.1.1. A consideração da reabilitação de minas ou pedreiras no contexto do artigo 6.º da
Directiva «Habitats»
Uma questão importante relativamente à avaliação adequada dos efeitos das actividades
extractivas na rede Natura 2000 é a determinação de se o plano de reabilitação pode
contribuir para as medidas de atenuação ou para as medidas de compensação dos efeitos
negativos sobre a integridade do sítio.
Planeamento da reabilitação de sítios em prol da biodiversidade nas operações de extracção
mineira (Reino Unido)
Em 2005, a RSPB (Real Sociedade para a Protecção de Aves) iniciou o projecto Minerals
Restoration Potential, que recorreu aos sistemas de informação geográfica (SIG) para avaliar a
possibilidade de criar habitats importantes de espécies selvagens nos locais de exploração mineira
em Inglaterra. Este potencial foi posteriormente comparado com os objectivos de expansão de
habitats no Reino Unido (Plano de Acção para a Biodiversidade do Reino Unido), para demonstrar a
contribuição desses locais de exploração mineira em Inglaterra. O projecto foi possível graças ao
apoio do Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) através da Minerals Industry Research
Organisation (MIRO).
O primeiro resultado do projecto foi o relatório «Nature After Minerals: how mineral site restoration
can benefit people and wildlife». O relatório expunha os resultados da análise SIG, bem como os
resultados de um inquérito promovido por empresas colaborantes e responsáveis pelo planeamento
que examina os factores que não permitem a criação de mais habitats em locais de exploração
mineira. Apresentava também algumas ideias sobre a forma como os locais de exploração mineira
podiam contribuir para o Plano de Acção para a Biodiversidade do Reino Unido, bem como algumas
recomendações para ajudar a concretizar esse objectivo.
Um segundo resultado foi a criação do sítio «After Minerals» na web (www.afterminerals.com), que
permite a visualização, por parte dos utilizadores, de qualquer um dos 1300 locais de exploração
mineira em funcionamento em Inglaterra para examinarem a possibilidade de ali serem criados
habitats. Trata-se de um recurso importante para apoiar a criação de mais habitats de alta qualidade
em locais de exploração mineira.
Reconhecendo que não é viável, nem sequer desejável, criar habitats em todos os locais de
exploração onde seja fisicamente possível fazê-lo, o modelo continua a ordenar sítios por
prioridades, de acordo com a sua relação de proximidade com manchas existentes do mesmo
habitat. Por exemplo, se um local de exploração for adequado para a criação de charneca, e esse
terreno for adjacente a uma mancha de charneca já existente, a principal prioridade seria este tipo de
habitat.

As orientações da CE existentes sobre as disposições do artigo 6.º da Directiva «Habitats»
estabelecem a seguinte distinção:
-

Medidas de atenuação visam minimizar ou mesmo anular os impactos negativos no
próprio sítio (ver secção 5.5).

-

Medidas de compensação destinam-se a compensar os efeitos nos sítios
negativamente afectados pelo plano ou projecto com vista à manutenção da coerência
global da rede Natura 2000.
As medidas de compensação na acepção do artigo 6.º n.º 4, só são ponderadas se,
depois de realizada uma avaliação adequada, se concluir que não é possível assegurar
que a integridade do sítio não venha a ser afectada e desde que não haja soluções
alternativas e subsistam razões imperativas de reconhecido interesse público. As
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medidas de compensação destinam-se a compensar os impactos negativos nos habitats
e/ ou nas espécies decorrentes do plano ou projecto, por exemplo, substituindo uma
determinada parte do habitat por outra, muitas vezes recém-criada, ou melhorando um
habitat já existente.
No que diz respeito à possibilidade de a reabilitação contribuir para as medidas de
atenuação ou compensação adoptadas no âmbito do artigo 6.º, cabe tecer as seguintes
considerações:
-

Os operadores das explorações mineiras devem avaliar o possível papel da reabilitação
na redução de efeitos prejudiciais previsíveis. Embora a reabilitação possa não anular
completamente tais efeitos, em especial quando estes decorrem de extracção física e,
por conseguinte, de perda de características, pode haver condições para reduzir a sua
magnitude, através, por exemplo, da reabilitação progressiva, durante a fase de
exploração, de algumas partes das zonas de extracção já exploradas. Nesses casos,
poderá ser possível considerar a reabilitação como um contributo para «atenuar» os
efeitos do projecto.

-

É frequente a reabilitação ter lugar não só depois da exploração, mas também ocorrer
de forma integrada já durante a fase de extracção. A título de exemplo, a superfície total
de exploração pode cobrir 10 ha, mas, em determinado momento, serem apenas
explorados 2 ha e decorrer simultaneamente a reabilitação de superfícies já exploradas.
A importância do contributo da reabilitação para a atenuação de efeitos negativos pode,
no entanto, depender dos habitats e das espécies implicadas. Os habitats agrícolas
utilizados por diversas espécies de aves podem, em muitos casos, ser restabelecidos
com um grau de rigor suficiente num prazo relativamente curto, em especial quando o
solo original é reservado e utilizado na reabilitação. Por outro lado, grande parte dos
tipos de habitats constantes do anexo I da Directiva «Habitats» pode necessitar de
muito mais tempo para o seu total restabelecimento.

-

Se os resultados das acções de reabilitação não forem alcançados durante muitos anos
(ou mesmo décadas) após o início das operações de exploração mineira e os efeitos
num sítio Natura 2000 ainda persistirem, não será possível considerar a reabilitação
como contributo para «atenuar» os efeitos do projecto, pelos menos no da avaliação
adequada prevista no artigo 6.º.

-

A avaliação adequada destina-se a examinar se o projecto poderá afectar a integridade
de um sítio Natura 2000 e considerar qualquer contributo que a reabilitação possa trazer
para as medidas de atenuação gerais. Tal será determinado numa base casuística,
tendo em conta todas as questões pertinentes, nomeadamente: os objectivos de
conservação do sítio Natura 2000 que possa vir a ser afectado pelo projecto de
exploração mineira, a natureza e a duração do projecto e os efeitos negativos
previsíveis, a dimensão de cada zona de extracção explorada, a concepção e o
calendário do programa de reabilitação integrado na gestão do projecto em curso, etc.

No que diz respeito aos sítios Natura 2000, a principal condição para que a
reabilitação cumpra os requisitos relativos a uma medida de atenuação, é a
necessidade de demonstrar sempre a manutenção da integridade do sítio, ou seja, a
coerência da sua estrutura e a função ecológica em toda a zona (ver capítulo 5).
Os critérios básicos que devem ser satisfeitos ao apreciar se o projecto de reabilitação
contribui para a manutenção da integridade do sítio são os seguintes:
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1. A medida de reabilitação corresponde aos habitats e/ou as espécies negativamente
afectadas (ou seja, o restabelecimento do mesmo tipo de habitat/espécie).
2. A medida de reabilitação incide na zona afectada.
3. A reabilitação deve contribuir para uma redução significativa dos efeitos negativos, em
termos de duração, extensão e intensidade. Tal redução deve ser conseguida num curto
espaço de tempo.
Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, a Comissão propôs que as medidas de compensação
deviam ser implementadas antes do início do projecto (CE 2007b) pelo que, regra geral, a
reabilitação não pode ser entendida como um contributo para compensação, pelo menos
relativamente ao mesmo projecto.
Contudo, em determinadas circunstâncias, a reabilitação de um local de exploração mineira
(projecto A), sem impacto negativo num sítio Natura 2000 poderá proporcionar medidas de
compensação adequadas e antecipadas de outro projecto de exploração (projecto B) num
sítio diferente, quando esses efeitos nocivos não possam ser excluídos e desde que
preenchidas as condições relativas à análise das soluções alternativas e das razões
imperativas de reconhecido interesse público.
Para tal, é necessário que a recriação ou o restabelecimento dos tipos de habitats afectados
pelo projecto ou a recuperação ou o melhoramento da população de espécies sejam
concluídos com êxito antes da ocorrência dos efeitos negativos do projecto em causa. Além
disso, todas essas medidas devem ser promovidas num local adequado a fim de preservar
a coerência da rede Natura 2000.
7.1.2 Eficácia da reabilitação
O potencial para criar habitats de grande valor para a biodiversidade, através da reabilitação
de locais de exploração, é considerável. Contudo, o restabelecimento de comunidades
originais de plantas e animais é frequentemente difícil de concretizar, em especial se o sítio
ficou em estado grave de degradação (ICMM, 2006). Há que analisar atentamente a
viabilidade e o índice de sucesso da criação ou do restabelecimento de habitats ou de
populações de espécies de qualidade equivalente (em termos de características ecológicas
e de serviços ecossistémicos) à dos que foram afectados.
Muitos habitats de interesse comunitário, em especial habitats que se desenvolveram ao
longo de milhares de anos, são dificilmente recuperáveis e seria necessário muitas décadas
ou até mesmo centenas de anos para atingirem um nível de qualidade ecológica razoável.
Além disso, há que ter em conta que determinados tipos de habitats e/ou espécies que
constam das Directivas «Habitats» e «Aves» poderão ser insubstituíveis num sítio
específico e no contexto da rede Natura 2000.
Há, naturalmente, muitos exemplos positivos, como locais de extracção de areia, argila,
gravilha inundados que se tornaram sítios importantes para hibernação de aves silvestres e
espécies aquáticas. As indústrias extractivas não energéticas estão a desenvolver esforços
significativos no sentido de realizar planos de reabilitação destinados a recuperar habitats
originais e comunidades de zonas de extracção mineira. Entre as técnicas apropriadas
podem contar-se a reprodução de plantas autóctones em viveiros, o que exige a recolha de
sementes no local e a replantação na zona em condições ambientais favoráveis (solo,
humidade, exposição, etc.). O crescente reconhecimento do potencial das minas e
pedreiras como um contributo para os objectivos da biodiversidade a nível nacional e local
conduziu à reabilitação de mais sítios para a conservação da natureza.
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A integração da reabilitação aliada à exploração mineira e às obras de engenharia civil em
curso no local da pedreira constitui um factor fundamental para garantir a sua eficácia. As
operações de extracção e deposição de pedra em curso podem criar relevos próprios nos
terrenos e a decapagem de terra pode ser faseada a fim de permitir que a camada
superficial seja directamente transferida para sítios próximos onde seje utilizada para
reabilitação.61
Alguns planos de reabilitação implicam uma avaliação das técnicas e uma análise da sua
viabilidade e eficácia. Este trabalho pode proporcionar informações úteis para melhor saber
qual o tempo necessário para alcançar os resultados esperados e o possível índice de
sucesso.
Avaliação das técnicas de reabilitação – alguns exemplos
Técnicas para recuperar habitats de calhaus rolados com cobertura vegetal característicos do litoral
(um habitat raro e frágil) estão a ser ensaiadas numa antiga pedreira de areia e gravilha em
Dungeness, no Reino Unido (ver anexo 2). Os processos naturais para desenvolver calhaus rolados
com cobertura vegetal são muito lentos. Os ensaios compreendem o cultivo de sementes de giesta,
uma espécie colonizadora pioneira nos habitats de calhaus rolados, cujos detritos produzidos
facilitam o estabelecimento de outras espécies, nomeadamente líquenes. Após 4 anos, a taxa de
sobrevivência é de 6%, e algumas plantas atingiram dimensões consideráveis. Populações de
líquenes começaram a fixar-se entre as plantas já instaladas.
A avaliação de técnicas de reabilitação de pedreiras de gesso também foi realizada no Sudeste de
Espanha, (Mota et al. 2004), o que mostra que os programas de reabilitação de pedreiras de gesso
podem constituir uma oportunidade de recuperar populações de plantas estritamente endémicas e
também de espécies muito raras. As gipsofilas tendem a recuperar as suas populações anteriores
num processo sequencial, o que revela a resistência extraordinária destes habitats, quando os solos
de gesso são devidamente preservados. Contudo, a técnica amplamente generalizada de cobrir a
pedreira com terra vegetal depois do encerramento da exploração parece promover o
desenvolvimento de populações vegetais muito diferentes das gipsícolas primitivas. Devido ao seu
perfil ecológico específico, as populações gipsícolas devem ser restabelecidas com espécies e
métodos de cultivo especialmente adaptados, evitando «enterrar» a as gipsofilas sob camadas de
terra com características edáficas muito diferentes.

Os planos de reabilitação devem ter em conta o longo período de tempo necessário para
conseguir o restabelecimento com êxito de habitats e comunidades naturais. A título de
exemplo, foi acordado um plano de recuperação de 40 anos entre a RSPB e a Westminster
Dredging PLC, destinado a criar um complexo de lagunas salgadas com diferentes
profundidades e piscinas de água salobra, em Cliffe Pools, uma zona situada na margem
sul do estuário do Tamisa (Reino Unido). Neste local, até 1972, extraía-se argila para a
indústria cimenteira, deixando uma série de poços resultantes de escavações que, ao
serem inundados, formaram piscinas. A partir dos anos sessenta, o local foi utilizado pela
Westminster Dredging Ltd, mediante concessão, para descarga de resíduos resultantes da
dragagem para enchimento das piscinas (ver anexo 2).
Outra questão importante, para além do tempo necessário para obter resultado é a taxa de
sucesso. Lockwood e Pimm (1999) examinaram 87 projectos de recuperação de
ecossistemas aquáticos com três critérios comuns: a) objectivos claros; b) objectivos
orientados para o restabelecimento de uma parte de um antigo ecossistema; c)
ecossistemas que obedeciam a um plano inicial de gestão. O tempo necessário para obter
os resultados esperados oscilava entre 1 e 53 anos, com uma média de 6, e uma taxa de
êxito variável, sendo apenas alcançados alguns dos objectivos quando a gestão terminou.

61

Williamson et al. (2003).
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7.1.3 Benefícios adicionais para a biodiversidade
Caso a avaliação adequada conclua que não se prevêem efeitos negativos na integridade
de um sítio Natura 2000, decorrentes de um projecto de exploração mineira, a reabilitação
do local de exploração constitui um bom contributo para o melhoramento do estado de
conservação de determinados habitats e espécies protegidas ao abrigo da legislação da UE
em matéria de conservação da Natureza e a melhoria da interconexão entre os habitats e
as espécies em causa, dentro do sítio, ou entre esse e outros sítios Natura 2000.
Muitas espécies na UE, importantes do ponto de vista da conservação, estão em risco
devido à actual fragmentação dos habitats em curso. A conectividade ecológica é
necessária, uma vez que permite a procura de alimentos, as migrações, a troca genética
através de polinização e disseminação.
O uso intensivo do espaço rural na União Europeia conduziu à perda gradual de habitats
semi-naturais. Os vestígios que restam ficaram cada vez mais isolados e fragmentados. A
reabilitação de minas e pedreiras permite colmatar, em parte, essa perda, mediante a
criação de novos habitats, o alargamento das zonas existentes e o restabelecimento da
ligação entre habitats, unindo os espaços remanescentes de modo a formar redes
ecológicas sustentáveis.
A restauração ou a criação de habitats susceptíveis de restabelecer a conectividade
funcional proporcionam benefícios consideráveis em termos de conservação, desde que
estes tenham o tipo e a qualidade adequados (suficientemente grandes) e se situem nos
locais apropriados (Kettunen et al. 2007). Embora, como já referido, o restabelecimento de
habitats de interesse comunitário seja geralmente difícil e lento, é geralmente viável a
criação de habitats que facilitam os movimentos entre fragmentos de habitat
(proporcionando suficiente cobertura) ou de habitats de protecção intermédia (Eftec,
relatório para a CE, não publicado).
Esta constatação salienta a importância de um conceito a que a indústria frequentemente se
refere como «planeamento integrado do encerramento». Até ao momento, a maior parte dos
esforços contribuíram apenas para a conservação da biodiversidade depois de encerrada a
exploração, através da reabilitação do solo perturbado durante o funcionamento e há muito
abandonado. Na verdade, para haver uma boa gestão da riqueza da biodiversidade dentro
e dos locais de exploração e à sua volta, é necessária uma gestão activa e flexível durante
o ciclo de vida da mina ou pedreira, desde o início da exploração até ao encerramento e
posteriores cuidados.62
7.2. Compensações da biodiversidade
As indústrias extractivas não energéticas aplicam frequentemente uma hierarquia de
medidas de atenuação voluntárias em matéria de biodiversidade, em que as compensações
são consideradas um último recurso para o tratamento de impactos residuais inevitáveis.
Em geral, as compensações são actividades de conservação desenvolvidas fora da zona
afectada a fim de reparar danos inevitáveis, para além de qualquer medida de atenuação ou
reabilitação que poderá ter lugar no sítio em causa (ten Kate et al. 2004). Alguns
62

O guia de «Planeamento Integrado do Encerramento de Minas: Conjunto de Ferramentas» (2008), publicado
pelo Conselho Internacional de Mineração e Metais é uma fonte útil de informações sobre a forma como o
planeamento integrado do encerramento pode, através da reabilitação de sítios de exploração, contribuir para
a preservação da biodiversidade.
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promotores de projectos detêm extensas parcelas de terreno e, em determinados casos, as
compensações da biodiversidade são realizadas em terras que de outro modo não seriam
geridas para fins de conservação, mas que o são como forma de compensação pela
actividade de desenvolvimento realizada noutra parte do terreno (Rio Tinto/EarthWatch
Institute, 2006).
As compensações promovidas pela indústria extractiva não energética podem incluir a
criação, o restabelecimento e o melhoramento de habitats. Em alguns casos, pode ser
realizada a mudança de localização de espécies ou de populações de plantas. As
compensações poderão também incluir a aquisição de uma superfície com um habitat
semelhante para fins protecção a longo prazo (Rio Tinto/Earthwatch Institute 2006, ICMM
2006).
O que são compensações da biodiversidade?
- As compensações da biodiversidade geralmente são definidas como os resultados mensuráveis em
matéria de conservação, que decorrem de acções destinadas a compensar impactos residuais
significativos na biodiversidade causados por um projecto de desenvolvimento, após terem sido
adoptadas medidas de prevenção e de atenuação adequadas. O objectivo da compensação da
biodiversidade é conseguir que não haja uma perda líquida de biodiversidade e, de preferência, que
haja um ganho líquido de biodiversidade no terreno, em termos de composição de espécies,
estrutura de habitats, função do ecossistema e sua utilização pelas pessoas e valores culturais
associados à biodiversidade (BBOP 2009).

No que se refere à reabilitação, a principal questão é saber como devem ser consideradas
as compensações no contexto do artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats», ou seja, se
as compensações devem ser consideradas medidas de atenuação ou medidas de
compensação.
Tendo em conta a definição de medidas de atenuação e medidas de compensação nos
documentos de orientação existentes da CE (ver ponto 7.1), bem como as definições
supramencionadas do conceito de «compensação da biodiversidade» enquanto medidas
que destinadas a colmatar os efeitos negativos residuais depois de esgotadas as medidas
de atenuação, não será possível considerar as compensações como medidas de atenuação
na acepção da Directiva «Habitats». Não obstante, as compensações podem proporcionar
uma oportunidade de permitir uma reparação dos danos na acepção do artigo 6.º, n.º 4, da
Directiva «Habitats», desde que cumpridos todos os requisitos estabelecidos no referido
artigo, ou seja, por RIRIP e falta de alternativas (ver capítulo 6). Contudo, trata-se de uma
questão importante que merece uma investigação mais aprofundada (ver capítulo 9).
A compensação da biodiversidade também constitui um conceito típico da prática da
indústria extractiva não energética que vai muito além das obrigações decorrentes da
Directiva «Habitats». Em muitos casos, as indústrias extractivas não energéticas são
proprietárias de grandes terrenos, e perspectivam a sua actividade económica a longo
prazo nas regiões onde a exercem, pelo que devem pretender compensar impactos não
significativos para evitar uma possível acumulação de impactos desse género passíveis de
conduzir a um impacto significativo. Ao actuarem assim, podem ter margem de manobra
para, no futuro, desenvolverem projectos na mesma região.
A indústria extractiva não energética toma medidas, por vezes voluntariamente, para
melhorar o estado de conservação de espécies ou tipos de habitats relevantes. As
compensações da biodiversidade podem constituir oportunidades para melhorar os habitats
e as populações de espécies na UE, muitos dos quais se encontram num estado de
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conservação desfavorável. Também existe um potencial considerável para inverter o
problema da fragmentação de habitats e melhorar a conectividade funcional através do
restabelecimento de habitats nos locais apropriados, como já referido na secção anterior
sobre a reabilitação.
Muitos Estados-Membros da UE elaboraram Planos de Acção para a Biodiversidade que
incluem objectivos de restabelecimento de habitats (por exemplo, o UKBAP63) (Plano de
Acção para a Biodiversidade do Reino Unido). Também podem ser utilizados instrumentos
de selecção de sítios para orientar a localização das compensações (Keisecker et al. 2009).

863 http://www.ukbap.org.uk/
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8. AS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS E A REDE NATURA
2000 NAS ZONAS MARINHAS

-

As disposições da Directiva «Habitats» são aplicáveis aos sítios designados quer em
zonas terrestres quer em zonas marinhas, mas a rede Natura 2000 ainda não se
encontra totalmente estabelecida no meio marinho.

-

As actividades extractivas nas zonas marinhas, em especial a extracção de inertes, têm
vindo a ganhar cada vez mais importância. Os planos e projectos relacionados com as
actividades extractivas em meio marinho terão de ser objecto de uma avaliação
adequada nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats», caso sejam
susceptíveis de afectar sítios Natura 2000 de forma significativa.

-

O ordenamento do espaço marítimo é considerado um instrumento-chave para optimizar
a utilização desse espaço de forma a beneficiar o desenvolvimento económico e o meio
marinho. A adopção de uma abordagem com base na delimitação de zonas permite
introduzir, de uma forma estratégica, a extracção de inertes marinhos num meio
multifuncional já existente.

-

Em comparação com o meio terrestre, a falta de informações aprofundadas em matéria
de biodiversidade no meio marinho pode suscitar alguns problemas. Em alguns casos,
podem ser adoptadas medidas que constituem boas práticas no sentido de permitir a
recuperação dos habitats afectados e das comunidades bênticas associadas.

As actividades humanas nos sítios marinhos da rede Natura 2000 são reguladas pelas
mesmas disposições da Directiva «Habitats» que as aplicáveis às zonas terrestres. Por
conseguinte, os planos e projectos realizados no meio marinho devem ser apreciados à luz
das disposições do artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, caso possam verificar-se efeitos negativos nos
sítios marinhos ou costeiros da rede Natura 2000.
Os princípios referidos nos capítulos anteriores do presente documento são igualmente
aplicáveis às actividades extractivas não energéticas nos sítios marinhos. No entanto,
reconhecendo que as características, a vulnerabilidade e os tipos de impacto diferem, em
certa medida, dos do meio terrestre, serão analisadas, na presente secção, algumas
questões específicas relativas a tais actividades no meio marinho.
As actividades extractivas em zonas marinhas, em especial a extracção de inertes,
assumem uma importância cada vez maior. Os inertes marinhos são importantes como
aprovisionamento regional64 e, em muitos países, a areia e a gravilha dragadas do fundo
marinho substituem os materiais extraídos da terra. A quantidade de areia utilizada para
protecção costeira e para realimentação das praias aumentou recentemente de forma
64

Por exemplo, em Londres e no Sudeste da Inglaterra, um terço das necessidades de inertes primários são
satisfeitas a partir de recursos marinhos (10 Mt) e, a Sul do País de Gales, 90 % das necessidades de inertes
finos naturais (areia) provêm de fontes marinhas.
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significativa. Os materiais marinhos são geralmente considerados mais apropriados, sob o
ponto de vista económico, técnico e ambiental, no caso da reposição de areia nas praias
(CIEM -Conselho Internacional de Exploração do Mar, 2003, Sutton e Boyd 2009). Por
exemplo, mais de 40 % da quantidade de inertes extraídos sobretudo no mar do Norte, em
2002, foi utilizada para a reposição de areia nas praias (Birklund e Wijsman 2005). Além
disso, a extracção de areia e gravilha também pode ter um papel importante, em caso de
necessidade de construir estruturas de defesa no litoral contra a elevação do nível do mar
resultante das alterações climáticas, em especial nas zonas costeiras baixas, em que tais
medidas poderiam constituir uma questão de segurança nacional. As actividades extractivas
realizadas para tais fins podem abranger grandes superfícies, pelo que devem ser incluídas
em qualquer ordenamento do espaço marítimo não só a nível nacional como
transfronteiriço.
Não são muito vulgares os recursos materiais marinhos existentes no fundo do mar que
cumpram as normas de qualidade aplicáveis. Factores económicos, restrições de ordem
técnica e a ocorrência de recursos apropriados de areia e gravilha são os principais factores
que influenciam a selecção de possíveiss zonas de dragagem. A distância entre a zona
autorizada e o ponto de desembarque e o mercado é determinante para a viabilidade
comercial e para a competitividade dos inertes marinhos. A profundidade das águas
também é fundamental, uma vez que as dragas trabalham a uma profundidade máxima de
60 metros, embora grande parte das operações de extracção seja realizada entre os 20 e
os 35 metros (PDE 2001).
A areia e a gravilha constituem a maior parte dos minerais dragados do fundo mar, mas
também há outros que o podem ser como, por exemplo, conchas petrificadas e minerais
metálicos.
Além disso, considerando que os fundos marinhos constituídos por areia e gravilha também
são habitats de desova de muitas espécies de peixes, alguns dos quais são objecto de
actividades de pesca comercial, a Política Comum das Pescas da UE também constitui um
instrumento político importante.
Natura 2000 no meio marinho
Embora a rede Natura 2000 esteja, em geral, bastante desenvolvida no continente e nas zonas
costeiras, a identificação de sítios Natura 2000 no meio marinho ao largo das costas ainda não está
concluída. A necessidade de aplicar integralmente as Directivas «Habitats» e «Aves» ao meio
marinho no exterior da União Europeia, em especial no que diz respeito ao estabelecimento da rede
Natura 2000, constitui o principal desafio da política de biodiversidade da UE nos próximos anos.
Um Grupo de trabalho marinho criado pelo Comité de Habitats elaborou orientações específicas para
o estabelecimento da rede Natura 2000 e para a aplicação das Directivas «Habitats» e «Aves» no
meio marinho65, em especial ao largo onde estas directivas são aplicáveis. (CE 2007d, ver também o
acórdão do TJCE no processo C-6/04, Comissão das Comunidades Europeias contra Reino Unido,
n.º 114 e seguintes).
As definições dos tipos de habitats marinhos foram elaboradas pela Comissão Europeia na
actualização do «Manual de interpretação dos habitats da União Europeia», bem como das listas dos
tipos de habitats marinhos e das espécies existentes em cada Estado-Membro.

Da Directiva «Habitats» (92/43/CEE) constam apenas sete tipos de habitats marinhos
(anexo I) e 22 espécies marinhas (anexo II) de interesse comunitário. Anteriormente, já se
verificou que dois habitats do anexo I, no ambiente marinho, «bancos de areia
permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda» (Código 1110-CE) e
65

CE 2007d. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
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«recifes» (Código 1170-CE), apresentavam sobreposições em termos espaciais com zonas
de interesse para a extracção de areias e gravilha no domínio marinho. Por conseguinte,
nestes dois habitats, em especial, verifica-se a possibilidade de um conflito entre o interesse
económico e o interesse ecológico, mas convém não esquecer que a selecção dos sítios
Natura 2000 deve obedecer a critérios científicos (ver caso C-371/98).
Pode também argumentar-se que alguns dos habitats terrestres, como as dunas constantes
do anexo 1 da Directiva «Habitats», dependem de depósitos de areias marinhas para a
manutenção do seu estado de conservação favorável, em especial em zonas de
soerguimento, como acontece no Mar Báltico. A este respeito, um dos dez princípios-chave
do Ordenamento do Espaço Marítimo (ver 8.1) é conseguir assegurar a coerência dos
ordenamentos dos espaços terrestres e marítimos. Os mamíferos marinhos também podem
ser afectados pelas actividades extractivas subaquáticas, por exemplo em termos de perda
de habitats, perturbações, afastamento, incapacidade de se reproduzirem.
No que diz respeito às espécies de aves marinhas, as áreas de reprodução de aves
marinhas e as zonas costeiras de invernada e de repouso das aves aquáticas em migração
são já Zonas de Protecção Especial (ZPE) ou serão designadas como tal num futuro
próximo. Os habitats bênticos e pelágicos, em zonas próximas ou distantes da costa, são
utilizados por diversas espécies do anexo I, e por aves migratórias, para fins muito diversos,
nomeadamente a alimentação, o repouso ou a muda. A lista das espécies presentes nas
águas marinhas da Europa para as quais há que designar Zonas de Protecção Especial é
apresentada nas «Orientações para a criação da Rede Natura 2000 no domínio marinho»
(CE 2007d).
8.1. Ordenamento do espaço marítimo
Os quadros de ordenamento existentes incidem essencialmente na vertente terrestre. Há
que fazer face aos desafios que decorrem da concorrência entre as crescentes utilizações
do mar, que vão do transporte marítimo, pesca, aquicultura, actividades de lazer, produção
de energia ao largo da costa (offshore) às outras formas de exploração do leito marinho. Por
conseguinte, o ordenamento do espaço marítimo representa um instrumento fundamental
para o desenvolvimento sustentável das zonas marinhas e das regiões costeiras e para a
recuperação da saúde ambiental dos mares europeus (CE 2007e).
O ordenamento do espaço marítimo providencia um mecanismo que permite o envolvimento
das partes interessadas, um aspecto particularmente importante uma vez que há várias
organizações que detêm competências a nível de planeamento e gestão das actividades no
meio marinho (WWF/Wildlife Trusts 2004; Ehler e Douvere 2009).
Em 2008, a Comissão Europeia adoptou uma comunicação sobre o ordenamento do
espaço marítimo (OEM), centrada na definição de princípios comuns na UE (COM(2008)
791 final)66. O ordenamento do espaço marítimo é um instrumento fundamental da política
marítima integrada na UE. Permite às autoridades públicas e às partes interessadas
coordenarem a sua acção e optimiza a utilização do espaço marinho no sentido de
favorecer o desenvolvimento económico e o meio marinho. A referida comunicação destinase a facilitar o desenvolvimento do OEM, por parte dos Estados-Membros, e a incentivar a
sua aplicação a nível nacional e da UE. Estabelece princípios fundamentais que presidem
ao OEM e procura, pela via do debate, promover o desenvolvimento de uma abordagem
comum entre os Estados-Membros.
66

«Roteiro para o ordenamento do espaço marítimo: definição de princípios comuns na UE»
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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Exemplo de ordenamento do espaço: política da indústria extractiva não energética para a
extracção de areia nos Países Baixos
O Dutch National Water Plan67(Plano
Nacional das Águas neerlandês) prevê um
quadro global para uma futura política
integrada no domínio das águas, incluindo
uma política de extracção de areia. O
plano contém uma previsão a longo prazo
para a utilização do Mar do Norte em que
toda a zona costeira, rica em termos
ecológicos, abaixo do nível estabelecido
de profundidade* de 20 m não é sujeita a
exploração, enquanto a extracção de
areias tem prioridade sobre outras
utilizações na zona entre o nível de
profundidade de 20 metros e o limite das
12 milhas.
Para limitar os possíveis efeitos da
extracção de areias sobre os bentos e a
pesca, e para assegurar a disponibilidade
da areia durante mais tempo dentro da
zona das 12 milhas, foi proposto que a
extracção seja efectuada a maior
profundidade que os 2 m actualmente
utilizados. Foram previstas medidas de
protecção específicas para as zonas da
rede Natura 2000.

Mapa do ordenamento do espaço para a extracção
de areias na ZEE (zona económica exclusiva)
neerlandesa
As zonas da rede Natura 2000 e outros espaços
naturais de grande valor estão representados a verde;
as zonas de extracção de areias destinadas a
realimentação de praias ou elevação de terras estão
representadas a cor de laranja.

* O nível de profundidade estabelecido é uma
simplificação da curva de nível real da profundidade.

A adopção de uma abordagem com base na delimitação de zonas permite introduzir, de
uma forma estratégica, a extracção de inertes marinhos num meio multifuncional já
existente. Dispor de dados bem fundamentados e rigorosos sob o ponto de vista científico
sobre variáveis e interacções pertinentes permite ponderar sobre possíveis interferências
negativas com a rede Natura 2000 antes da recepção dos pedidos de candidatura para a
realização de determinadas actividades numa zona específica. Através da utilização de um
processo de delimitação de zonas, torna-se possível identificar, de forma objectiva e
transparente, as zonas onde as operações de dragagem para obtenção de inertes serão
provavelmente mais apropriadas ou convenientes.
Esta abordagem é reciprocamente vantajosa, quer para o regulador, em termos de
orientação no processo de tomada de decisão, quer para o promotor do projecto, pelo facto
de diminuir as suas incertezas em relação ao futuro plano de investimento (Sutton et al.
2008). O êxito desta abordagem depende bastante da extensão e da precisão dos dados de
base do meio marinho relativos a um largo espectro de parâmetros, nomeadamente a
localização, a distribuição e a dimensão dos habitats e das espécies marinhas. A
abordagem com base na delimitação de zonas também deve ter em consideração a
importância da segurança do aprovisionamento de matérias-primas a longo prazo. No seu
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conjunto, uma abordagem de delimitação de zonas a longo prazo pode assegurar os
recursos que a indústria de dragagem prefere e os que a protecção ambiental exige.
No caso de possíveis efeitos significativos nos sítios Natura 2000, tais planos devem ser
objecto de uma avaliação adequada nos termos do artigo 8.º, n.º 4, da Directiva «Habitats».
8.2. Impactos da extracção no espaço natural marinho
Os efeitos da extracção de inertes marinhos estão relacionados com o regime hidrológico
em vigor, as condições dos sedimentos no local e os efeitos da remoção dos sedimentos do
fundo do mar ou ainda na sequência da devolução dos sedimentos ao fundo do mar através
das plumas (Newell & Garner, 2007). As plumas geradas pelas operações de dragagem
podem espraiar-se a distâncias consideráveis para além da zona explorada (MIRO 2004;
John et al. 2000). Por conseguinte, algumas operações de extracção realizadas no exterior
dos sítios marinhos da rede Natura 2000 podem ter efeitos indirectos sobre estes. No intuito
de prestar aconselhamento sobre as actividades de extracção de inertes do fundo do mar, o
Reino Unido publicou um documento «Marine Mineral Guidance» (Orientações para a
exploração de minerais marinhos) (DCLG 2002).
O efeito mais significativo das dragagens é o rebaixamento dos níveis e a remoção dos
sedimentos dos fundos marinhos, já que contribuem para uma alteração temporária da
topografia, da composição dos sedimentos e da estrutura dos mesmos. Além disso, a
remoção dos substratos leva à destruição parcial ou mesmo definitiva da biota bêntica
(MIRO 2004).

Figura 7: Efeitos do processo de extracção de inertes marinhos Fonte: British Marine Aggregate
Producers Association - BMAPA

No entanto, há que distinguir entre dragagens com dragas estacionárias e com dragas de
arrasto: a dragagem ancorada é menos praticada na UE (UEPG - Associação Europeia de
Agregados com. pess.) e a dragagem com dragas de arrasto tem geralmente menor
impacto na macrofauna no sítio dragado (Newell et al. 2003). As alterações morfológicas no
fundo marinho, na natureza dos sedimentos de superfície e nos efeitos associados à
macrofauna são mais profundas e persistem durante mais tempo quando as operações de
extracção são mais intensivas, ou quando os locais de extracção ocorrem em meios
instáveis.
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Estudos recentes conduzidos no Reino Unido e patrocinados pelo Aggregate Levy
Sustainability Fund (ALSF)68 analisaram os impactos das dragagens nos organismos que
vivem no fundo marinho (organismos bênticos) que se encontram no caminho da boca de
dragagem. Os estudos revelaram perdas da ordem dos 30 % a 80 % da diversidade de
espécies, da densidade da população e da biomassa de invertebrados bênticos nas zonas
dragadas, dependendo a dimensão das perdas da intensidade da dragagem em toda a
zona.
As perdas não estão estritamente confinadas às zonas dragadas propriamente ditas. No
caso de serem devolvidas grandes quantidades de areia ao fundo marinho após a triagem,
verifica-se indícios de «impacto ecológico» na composição das espécies, que coincidem
aproximadamente com a zona da camada de areia fina depositada, e posteriormente
transportada ao longo do eixo das correntes causadas pela maré, no sítio dragado (MALSF
2007).
Por outro lado, os resultados dos estudos mostraram que não é fácil definir o conceito de
«recuperação» de comunidades biológicas, após a fase inicial de colonização, no caso de
comunidades complexas cuja composição pode variar ao longo do tempo, mesmo em zonas
onde não exista perturbação (Kenny et al., 1998, van Dalfsen et al., 1999 e Boyed et al
2005)69.
Um estudo realizado no Oceano Atlântico, a Norte de França, revelou que a zona de
deposição estava mais perturbada, sob o ponto de vista biológico, do que a área dragada.
Os resultados mostram que o impacto indirecto das areias depositadas na proximidade do
local de extracção na fauna macrobêntica pode ser tão significativo como os efeitos directos
(Desprez 2000). Em função da dimensão das partículas dos finos, uma pluma de
sedimentos pode causar uma produção reduzida de fitoplâncton e uma alteração do seu
período de florescimento.
De acordo com este estudo, que implicou dez anos de monitorização, os recursos piscícolas
seriam menos afectados pelas actividades de dragagem do que os crustáceos, dado que os
peixes podem fugir da zona perturbada. No entanto, algumas espécies podem ficar
particularmente vulneráveis se as actividades de extracção de inertes se realizarem em
zonas de reprodução ou desova. O principal risco da deposição dos sedimentos da pluma é
o encobrimento total dos ovos dos peixes na zona de desova, como os do arenque e da
galeota.
A obstrução dos bentos filtradores, como os mexilhões, constitui outro possível impacto.
Muitas espécies de peixes de fundo podem também ser afectadas pela remoção dos bentos
que fornecem uma importante fonte de alimento. No entanto, outros animais bênticos
colonizarão a zona, podendo servir como recurso para as espécies de peixes de fundo,
desde que os organismos dominantes sejam aceites como alimento (Desprez 2000). Estes
efeitos devem ser considerados nas escalas devidas de tempo e de espaço.
68

O Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) foi criado em 2002 com uma parte dos lucros gerados pela
produção de inertes. O ASLF está a financiar trabalhos de investigação destinados a minimizar os efeitos da
produção de inertes. O ASLF marinho é administrado por quatro parceiros de execução: o Centre for
Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Communities & Local Government (CLG) sob a tutela da
Minerals Industry Research Organisation (MIRO), Natural England and English Heritage. Ver: http://www.alsf‐
mepf.org.uk/downloads.aspx
69
Estudos comparativos sobre sítios dragados deliberadamente para a experiência e sítios não dragados, ao
largo da costa leste da Inglaterra, mostraram que, três anos após ter cessado a dragagem, ambos os sítios
eram semelhantes, mas a composição dos seus ecossistemas era diferente da do ano anterior à experiência
(Kenny et al., 1998). No entanto, os resultados podem ser diferentes noutros sítios.
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As consequências da deterioração das comunidades bênticas também devem ser
consideradas em relação às cadeias alimentares. Para as aves marinhas, que se alimentam
de bivalves que vivem nas camadas superiores dos sedimentos, se os recursos forem
retirados, a qualidade das zonas de alimentação será afectada. Também é de prever que as
galeotas possam ser afectadas, especialmente se a dimensão do grão preferido do
sedimento for alterada. As galeotas são um elemento essencial nas cadeias alimentares
marinhas, e especialmente importantes para as aves marinhas (por exemplo, a mobelha
pequena e o garajau comum) e os mamíferos marinhos (por exemplo, a toninha comum;
Santos e Pierce, 2003).
O ruído provocado no mar pelas actividades de extracção também pode afectar os
mamíferos marinhos, como a toninha comum e as focas. O tráfego marítimo perturba os
pássaros provocando comportamentos acentuados de fuga ou evasão e/ou o afastamento a
grande distância do ninho (Camphuysen et al. 1999; Garthe e Hüppop 2004). A
possibilidade de maiores perturbações verifica-se durante o período de muda das penas em
que as aves são incapazes de voar.
Apesar de tudo, em determinados casos, a alteração ambiental decorrente das actividades
de extracção pode não ser negativa. Os recifes biogénicos de Sabellaria alveolata (anexo I
Habitat) adjacentes a áreas licenciadas de produção existentes (por exemplo, dentro e à
volta de Hastings Bank, Reino Unido) são um exemplo dos efeitos positivos, uma vez que
se considera que este tipo de recife beneficia da areia adicional mobilizada pelo processo
de dragagem (Newell e Garner 2007). As alterações na topografia dos fundos marinhos
também podem dar origem a micro-habitats que passam a ser mais biodiversificados, como
por exemplo, os recifes de mexilhões-cavalo fixados no fundo de antigas depressões
estáveis de dragagem no Canal da Mancha.
No entanto, o que actualmente se sabe sobre os efeitos das dragagens nos recursos
biológicos importantes para a conservação da Natureza ainda é bastante limitado. Embora o
nível de confiança nos actuais conhecimentos dos impactos sobre comunidades bênticas
nas zonas dragadas seja elevado, continua a ser bastante reduzido no que respeita aos
impactos sobre as comunidades biológicas fora dos limites das zonas dragadas (MALSF
2007). No contexto europeu, decorrem actualmente várias iniciativas e estudos
relativamente aos efeitos das actividades extractivas não energéticas no meio marinho70.
8.3 Avaliação Adequada
Os planos e projectos que possam ter um efeito significativo nos sítios Natura 2000 terão de
ser analisados nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats». A avaliação
adequada, no interior de um sítio Natura 2000 e/ou na zona circundante susceptível de ser
afectada pelas obras de dragagem (na medida em que poderá afectar o sítio Natura 2000),
tem de ter em consideração os possíveis impactos para os interesses elegíveis do sítio em
causa. Uma actividade extractiva pode ter lugar no interior (ou na zona circundante) de um
sítio marinho Natura 2000, desde que não afecte negativamente a integridade desse sítio
nos termos do 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats».
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Ver por exemplo: Grupo de peritos do Conselho Internacional para o Estudo do Mar (CIEM) sobre os Efeitos
da Extracção dos Sedimentos Marinhos e as suas Orientações para a gestão da extracção dos sedimentos
marinhos (http://www.ices.dk/reports/MHC/2003/WGEXT03.pdf); e a Marine Aggregate Network
(http://www.maggnet.info/show.php
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Os sítios marinhos da rede Natura 2000 propostos pelos Estados-Membros, mas cuja
designação não foi ainda concretizada, também podem ser potencialmente afectados pela
indústria dos inertes marinhos (Bellew e Drables 2004). No que diz respeito aos sítios
designados nos termos da Directiva «Habitats», «as medidas de protecção previstas no
artigo 6.º, n.ºs 2 a 4, dessa directiva apenas se impõem em relação aos sítios que estejam
inscritos na lista de sítios seleccionados como sítios de importância comunitária, decidida
pela Comissão. Consequentemente, estas medidas não se aplicam aos sítios que constam
das listas nacionais enviadas à Comissão, mas ainda não adoptados pela Comissão»
(processo C-117/03).
No entanto, «os Estados-Membros estão obrigados a tomar, relativamente aos sítios
identificados e tendo em vista a sua inscrição na lista comunitária, medidas de protecção
apropriadas a fim de manter as características ecológicas dos referidos sítios» (ver
processo C-244/05 n.ºs 44, 46).
Relativamente aos sítios Natura 2000 designados ao abrigo da Directiva «Aves» (Zonas de
protecção especial – ZPE), o artigo 6.º, n.ºs 2 a 4, da Directiva «Habitats» é aplicável, nos
termos do artigo 7.º da mesma directiva, a essas zonas. Não obstante, em relação às zonas
que não foram classificadas como ZPE, mas que o deviam ter sido, os Estados-Membros
tomarão as medidas adequadas para evitar a poluição ou a deterioração dos habitats, bem
como eventuais perturbações que afectem as aves, desde que tenham um efeito
significativo (processo C-374/98, n,ºs 44, 45, 47).
A avaliação dos possíveis impactos directos e indirectos, individuais ou cumulativos da
extracção marinha nos sítios da rede Natura 2000, no meio marinho e até mesmo nas
zonas costeiras, deve ter em consideração a duração previsível de cada impacto em cada
habitat e espécie protegidos. A título de exemplo, os possíveis impactos da extracção de
inertes numa série de sítios de habitats do Anexo I e de espécies do Anexo II foram
identificados num projecto financiado pelo programa LIFE no Reino Unido71 (ver quadro 5
infra).

71

Projecto de ZPE marinha do Reino Unido, com apoio financeiro do Programa LIFE ‐ Natureza da Comissão
Europeia. Um empreendimento conjunto que envolve a English Nature, Scottish Natural Heritage, Countryside
Council for Wales, Joint Nature Conservation Committee, Environment and Heritage Service Northern Ireland e
a Scottish Association of Marine Science.
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Quadro 5. Alguns dos possíveis impactos da extracção de inertes marinhos nos
habitats do anexo I e nas espécies do anexo II (adaptado do PDE 2001)

Alteração da
hidrodinâmica/
Transporte de
sedimentos

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

Efeitos na
qualidade da
água

Alterações da
composição dos
sedimentos

Anexo I Habitat
Bancos de areia sublitorais
Estuários
Bancos lodosos e areais a
descoberto na baixa-mar
Lagunas
Enseadas e baías pouco
profundas
Recifes
Falésias marítimas e praias de
calhais rolados
Salinas e prados salgados
Dunas marítimas
Habitats rochosos e grutas
Anexo II Espécies
Mamíferos marinhos
Peixes

Eliminação de
substractos /
bentos

Característica elegível

Aumento da
turvação

Impacto potencial

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

A importância e a extensão dos efeitos dependerão de uma série de factores,
nomeadamente a localização da zona de extracção, a natureza dos sedimentos da
superfície e subjacentes, os processos costeiros, a concepção, o método, o ritmo, a
quantidade e a intensidade da extracção, bem como a sensibilidade dos habitats e das
espécies presentes na zona da rede Natura 2000 afectada pelas actividades extractivas.
Por exemplo, em circunstâncias especiais, pode considerar-se aceitável retirar areia de um
banco de areia designado Natura 2000, desde que a escala e o volume a ser extraído não
afecte a integridade do sítio em geral. De igual modo, é autorizada a actividade de
extracção dentro dos limites dos sítios da rede Natura 2000 (que podem ser muito vastos vários km²), desde que as características no seu interior não sejam afectadas pela
actividade.
Os possíveis efeitos da extracção de inertes nas espécies de aves marinhas protegidas ao
abrigo da Directiva «Aves» também devem ser considerados. A indústria de inertes
marinhos sublinha a dificuldade em localizar e obter fontes de informação fidedignas que
descrevam em pormenor os impactos da extracção de inertes marinhos nas aves marinhas
e aquáticas para proceder a avaliações do impacto ambiental e avaliações adequadas. O
Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) iniciou recentemente um projecto para examinar
o actual estado dos conhecimentos sobre estes possíveis impactos, no intuito de diminuir a
incerteza acerca destes impactos e ajudar a indústria de inertes marinhos, os reguladores e
os seus consultores quando são encarregados de realizar, ou prestar aconselhamento
sobre avaliações do impacto ambiental e avaliações adequadas.
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Em comparação com o meio terrestre, a falta de informações pormenorizadas sobre
biodiversidade no meio marinho pode ser considerada uma desvantagem para os
promotores do projecto. Um exemplo clássico é a falta de dados de alta resolução sobre
vastas zonas. Em alguns casos, o promotor do projecto terá de adquirir dados
suplementares.
Para tomar as decisões adequadas relativas ao meio marinho, é importante dispor de bases
de dados e bons conhecimentos, inclusivamente dados sobre outros tipos de actividades
marítimas, como actividades de recreio, a localização de cabos, os oleodutos e gasodutos,
o tráfego marítimo, a pesca, entre outras.
Esta falta de informação acentua a necessidade de trabalhos de monitorização para garantir
que a avaliação adequada e posterior decisão assenta nos melhores conhecimentos
científicos disponíveis. A indústria pode prestar, e presta efectivamente, um contributo
positivo para este processo de aquisição de conhecimentos.
As avaliações e decisões devem ter em conta as actuais limitações em termos de
disponibilidade de dados e conhecimentos. É também importante não aplicar
automaticamente ao contexto marinho o conceito de rede Natura 2000 e minerais não
energéticos aplicável aos meios terrestres. Os problemas são muito diferentes, bem como
as políticas e o quadro regulamentar.
Os Países Baixos, por exemplo, desenvolveram uma metodologia para tratar eficazmente
os dados relativos ao meio marinho em que o impacto final é o somatório de vários elos
numa cadeia de efeitos. Para cada efeito, escolhe-se um valor para o cenário mais
pessimista, garantindo assim que a estimativa final corresponde ao impacto do cenário mais
pessimista. Graças a esta metodologia, o ambiente fica protegido por restrições em relação
às extracções. A monitorização atenta e adequada contribui posteriormente para adaptar as
restrições impostas à exploração. Por exemplo, as zonas de segurança ou as limitações de
tempo impostas à exploração podem ser adaptadas aos novos conhecimentos (Prins et al.
2008).
É necessário dispor de informações e conhecimentos suficientes para conseguir
perspectivar a sensibilidade dos habitats e das espécies nos sítios de desenvolvimento
marinho num contexto regional, ao contrário do que geralmente acontece em que é vista de
forma isolada.
Dada a necessidade de aplicar, em larga escala, uma abordagem que coloque as
actividades específicas do sítio num contexto regional, e também para facilitar a avaliação
dos impactos cumulativos, as abordagens do programa dos Mares Regionais podem ser
adequadas. A indústria de inertes marinhos do Reino Unido encomendou uma série de
avaliações de impacto ambiental a nível regional destinadas a apoiar os procedimentos
exigidos de avaliação do impacto ambiental específico do sítio. Estas informações também
podem ser utilizadas nas avaliações adequadas, se pertinente.
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Avaliações Ambientais a nível Regional
Para assegurar a sustentabilidade regional da extracção de inertes, e melhorar os dados fornecidos
para os pedidos de licenciamento individuais, a indústria de inertes marinhos comprometeu-se a
empreender voluntariamente avaliações ambientais a nível regional (REA) para várias zonas
estratégicas de extracção. A primeira REA foi encomendada pela East Channel Association (ECA)
para a Região de East Channel e foi publicada em 2003, apresentando uma avaliação, à escala
regional, dos possíveis impactos das dragagens naquela região. Na sequência da conclusão da REA,
foi desenvolvido pela ECA um programa de monitorização ambiental regional para verificar as
previsões da REA. Em 2007, também foram encomendadas avaliações ambientais a nível regional
para o estuário exterior do rio Tamisa, a ilha de Wight, a costa Leste e a zona de Humber.
(http://www.jncc.gov.uk/page-4278)

Uma sinopse exaustiva sobre a necessidade de uma avaliação do impacto ambiental
do meio marinho relativa à extracção de sedimentos e aos efeitos das dragagens foi
publicada pelo Grupo de Peritos do Conselho Internacional para o Estudo do Mar
(CIEM) sobre os efeitos da extracção de sedimentos nos ecossistemas marinhos (CIEM
WG EXT, Sutton e Boyd 2009). Estas orientações foram também adoptadas pela
Convenção OSPAR para o Atlântico Nordeste.
8.4 Atenuação
Em função das características do sítio Natura 2000 afectado e dos métodos utilizados na
extracção, muitos habitats e os bentos associados podem recuperar e voltar a um estado
semelhante ao anterior se forem adoptadas algumas medidas que constituem boas práticas
como, por exemplo, deixar o fundo marinho num estado semelhante ao que existia antes de
ser dragado e minimizar o impacto na zona do fundo marinho dragada. No entanto, deve ser
feita uma avaliação caso a caso.
As zonas de areias de grão grosseiro e gravilha, que constituem habitats de grande valor e
componentes importantes dos ecossistemas marinhos nos sítios Natura 2000, não devem
ser integralmente exploradas. Convém também evitar a formação de plumas de sedimentos
ou, caso tal não seja possível, fazê-lo com especial cuidado para não causar grande
turvação e permitir a reposição regular das partículas de grão fino. Proteger estes habitats
da exploração intensiva é a forma de garantir a recuperação do seu nível de qualidade
anterior e da sua função para o ecossistema. Caso contrário, a natureza dos ecossistemas
marinhos pode degradar-se se as actividades de dragagem continuarem a prolongar-se por
mais tempo.
Os métodos próprios das operações de extracção, e a forma como são aplicados, são muito
importantes para a recuperação do local de extracção. Convém, por exemplo, manter as
propriedades ecológicas da zona, bem como a assegurar as condições adequadas para a
pesca ou outras utilizações que possam ocorrer simultaneamente ou logo após a operação
de extracção.
O tempo de recuperação depende da sensibilidade do meio receptor e do historial (idade,
dimensão, número de descendentes, etc.) das associações biológicas do sítio: em águas
pouco profundas com areias instáveis a recuperação será geralmente mais rápida do que
em águas mais profundas com condições ambientais estáveis, em que poderá demorar
anos ou mesmo décadas (Foden et al. 2009). De qualquer modo, é necessário proceder a
uma avaliação dos efeitos de qualquer «perda» a nível da integridade do sítio.
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As grandes diferenças em termos de tempo de recuperação, dentro dos tipos de habitats e
entre estes, impõem que só seja possível realizar uma avaliação séria da recuperação dos
sítios com base nas especificidades próprias de cada sítio e incorporando os factores
ambientais locais (Bellew e Drable 2004).
Alguns exemplos de medidas de atenuação em locais de extracção de inertes marinhos em todo o
território europeu
-

O período de dragagem intensa é limitado a um determinado número de horas por unidade de superfície
(ha).

-

Para proteger as espécies de aves sensíveis às perturbações, não são realizadas actividades de dragagem
em determinados meses do ano.

-

Não são realizadas actividades de dragagem durante os períodos de reprodução e criação de mamíferos
marinhos, que sejam extremamente sensíveis às perturbações.

-

São instaladas zonas de protecção não utilizadas, de dimensão suficiente, em torno de zonas sensíveis
especiais.

-

A fim de reduzir ao mínimo a superfície do fundo marinho dragada e diminuir assim o impacto ambiental, as
zonas de exploração são relativamente pequenas. Em cada concessão, só é autorizado um número limitado
de zonas de extracção. Não é permitido voltar a zonas já dragadas anteriormente para proporcionar
condições ideais de regeneração natural.

-

A profundidade de dragagem dos sedimentos é limitada.

-

Para reduzir a pluma, o operador da draga canaliza a descarga para o mar debaixo do fundo da
embarcação.

Relativamente às medidas de compensação previstas no artigo 6.º, n.º 4, da Directiva
«Habitats», poderá haver actualmente dificuldade em implementar este tipo de medidas no
domínio das actividades extractivas marinhas. Será necessário promover a investigação
nesta matéria para melhor identificar os caminhos e as soluções para este tipo de medidas.
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9. OUTRAS QUESTÕES

-

O estabelecimento de um plano de monitorização e a definição de critérios e indicadores
adequados são essenciais para avaliar a eficácia das medidas de prevenção, atenuação e, se
necessário, de compensação a aplicar relativamente às actividades extractivas.

-

No contexto do desenvolvimento das actividades extractivas não energéticas, é fundamental a
cooperação entre as autoridades competentes e os responsáveis pelos projectos para analisar
os constrangimentos e encontrar as soluções mais apropriadas numa base casuística.

-

A consulta prévia e peródica entre as autoridades competentes, os promotores do projecto e as
partes interessadas é vivamente recomendável no contexto do procedimento previsto no artigo
6.º, n.º 3.

-

As actividades da indústria extractiva não energética devem igualmente ter em conta as
disposições em vigor relativas à protecção das espécies fora dos sítios designados ao abrigo da
rede Natura 2000, previstas no artigo 5.º da Directiva «Aves» e nos artigos 12.º e 13.º da
Directiva «Habitats».

9.1. A monitorização no âmbito das disposições do artigo 6.º, n.ºs 3 e 4
Convém aprovar um plano pormenorizado de atenuação e monitorização, no âmbito de
cada autorização, que preveja medidas específicas para assegurar a atenuação e
prevenção de efeitos adversos na integridade dos sítios, à luz dos seus objectivos de
conservação. Há que prever disposições em matéria de gestão adaptativa para fazer face a
problemas que eventualmente surjam em relação a medidas de atenuação que não
funcionem como previsto. Tal abordagem confere certeza para todas as partes: o operador,
a autoridade competente, outras entidades reguladoras, as ONG e o público. É possível
integrar os vários tipos de monitorização nos sistemas de gestão ambiental que estão a ser
aplicados por um número crescente de operadores.
O estabelecimento de um plano de monitorização e a definição de critérios e indicadores
adequados são essenciais para se avaliar a eficácia da prevenção, atenuação e, se
necessário, de medidas de compensação72. Este trabalho de monitorização deve permitir a
detecção de acontecimentos imprevistos, já que as medidas de atenuação devem ter sido
determinadas com um elevado nível de certeza em termos da sua eficácia (para além da
dúvida científica razoável), de modo a assegurarem que a integridade do sítio Natura 2000
não será negativamente afectada.
É fundamental ter em conta que estes indicadores devem ser definidos de modo a
fornecerem prova das alterações, antes de estas se tornarem um efeito negativo, e que
sejam acompanhados de compromissos vinculativos no sentido da concretização das
acções correctivas necessárias. A monitorização pode reportar-se, por exemplo, a uma
espécie individual ou a factores susceptíveis de afectar indirectamente a vida selvagem (por
72

Pode encontrar‐se a descrição de boas práticas em programas de monitorização no documento do IMPEL
sobre o controlo da conformidade (disponível em: http://ec.europa.eu/environment/impel/compliance.htm).
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exemplo, alterações na deposição de poeiras, ou dos níveis de água). A monitorização
fornece as informações necessárias para alterar as medidas de atenuação no decurso da
própria actividade extractiva.
A monitorização proporciona um método para medir a evolução face a um objectivo. Para
tal, podem ser utilizadas várias técnicas que implicam a repetição de medições e a
amostragem de indicadores ao longo do tempo. Poderá ser necessário o apoio de peritos
para a selecção e análise dos indicadores mais adequados a utilizar, em especial no que se
refere à sua mensurabilidade. Em cada operação de exploração mineira devem ser
definidos, em conjunto com as entidades reguladoras oficiais e os interessados, os
indicadores a utilizar, com base nos quais são aplicadas as medidas de atenuação
destinadas a evitar efeitos nocivos, e/ou adoptadas as medidas de compensação
destinadas a preservar a coerência da rede Natura 2000. A monitorização dos indicadores
Natura 2000 seleccionados pode ser realizada em parceria com várias instituições, tais
como universidades e outras organizações.
Em casos excepcionais, em que seja necessário aplicar medidas de compensação nos
termos do artigo 6.º, n.º 4, o plano de monitorização também deve abranger tais medidas. O
programa de medidas de compensação deve incluir uma monitorização aprofundada no
decurso da sua aplicação para assegurar a eficácia a longo prazo. Pelo facto de estar
prevista no âmbito da rede Natura 2000, a monitorização deve ser coordenada e,
eventualmente, integrada na rede, conforme previsto no artigo 11.º da Directiva «Habitats»
(CE 2007b).
Em relação às actividades extractivas no meio marinho, foi elaborado, no âmbito do projecto
das ZEC marinhas do Reino Unido, um Manual de monitorização do meio marinho (Davies
e outros, 2001), que fornece orientações sobre a monitorização de ZEC marinhas para
avaliar as suas condições. O referido manual contém ainda um guia de procedimentos com
as informações suficientes para cumprir os objectivos de conservação das ZEC marinhas,
tendo em consideração possíveis pressões que poderão existir dentro ou na proximidade
das ZEC. O manual pode, por conseguinte, ser útil na definição de um programa de
monitorização ou inquérito.
9.2. Cooperação entre autoridades competentes e partes interessadas
Em diversas secções do presente documento de orientação, tem sido realçada a
importância de estabelecer uma boa cooperação entre as autoridades competentes e as
partes interessadas, para uma compreensão e aplicação correctas das disposições das
Directivas «Habitats» e «Aves», que são importantes para o desenvolvimento de actividades
extractivas não energéticas.
A cooperação entre as autoridades competentes e os responsáveis pelos projectos é crucial
para as discussões relativas às restrições e como meio de encontrar as soluções mais
adequadas numa base casuística. As autoridades regionais têm um importante papel a
desempenhar na determinação do quadro jurídico e administrativo em que se desenvolve a
indústria extractiva, uma vez que são frequentemente as principais responsáveis pelas
políticas de ordenamento do território, procedimentos de licenciamento, avaliações de
impacto ambiental, etc. A crescente implicação das autoridades locais ou regionais e dos
responsáveis pelo planeamento do uso do solo e pelas prospecções geológicas, será quase
sempre bastante vantajosa.
As consultas prévias e periódicas (ou seja, na fase de pré-candidatura) com as autoridades
competentes no âmbito do procedimento previsto no artigo 6.º, n.º 3, são bastante positivas.
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Os promotores do projecto são encorajados a discutir a sua abordagem numa fase inicial
com todos os interessados. A colaboração das autoridades competentes na análise
preliminar dos planos e projectos com vista a determinar a necessidade de uma avaliação
adequada pode ser crucial, uma vez que estas podem facultar informações úteis a serem
tidas em conta nesta fase.
As autoridades nacionais e regionais (incluindo os organismos responsáveis pela
conservação da Natureza) devem poder fornecer informações pertinentes sobre os
objectivos de conservação e sobre a condição dos sítios Natura 2000 (objectivos de
conservação, estado dos habitats/espécies, evoluções das espécies, necessidades
especiais das mesmas, etc.) visados por planos e projectos de exploração mineira.
As parcerias entre uma empresa da indústria extractiva não energética e diversos
estabelecimentos de ensino e centros de investigação, as ONG e a sociedade civil também
podem ser muito eficazes na obtenção de informações necessárias para realizar uma
avaliação adequada. Se for necessário efectuar estudos pormenorizados no terreno para
complementar os dados existentes, com vista à avaliação adequada, o âmbito desse
trabalho de pesquisa deve ser acordado entre as autoridades competentes, as entidades
reguladoras, os representantes do sector da indústria extractiva não energética
(associações), as ONG e o público em geral.
Será igualmente conveniente criar um bom clima de cooperação entre os promotores
projecto, as instituições no domínio do ambiente e as ONG para avaliar as medidas
atenuação (e os requisitos de compensação, quando necessário). O desenvolvimento
parcerias com as organizações certas pode ajudar todas as partes a compreender
questões relevantes e a definir a sua gestão.

do
de
de
as

Há, em toda a UE, muitos exemplos de cooperação e de parcerias frutuosas entre
autoridades competentes, os sectores de exploração mineira e os de conservação da
Natureza no âmbito do desenvolvimento de actividades no domínio da indústria extractiva
não energética. No anexo 2, são apresentados alguns exemplos pertinentes.
9.3 Algumas necessidades de investigação mais aprofundada
Em seguida, enumeram-se algumas necessidades prioritárias de investigação mais
aprofundada a abordar no futuro.
•

73

Merece uma análise mais aprofundada a questão da melhoria da base de conhecimento
europeia em matéria de mineração, a fim de permitir avaliar a potencial sobreposição
dos sítios Natura 2000 com actuais ou potenciais recursos minerais na UE, tendo em
conta os resultados das acções propostas pela Iniciativa «Matérias-primas» da UE a
este respeito. Uma acção a curto-médio prazo poderia ser empreendida através da
metodologia desenvolvida no projecto OneGeology-Europe73, utilizando as informações
disponíveis sobre os recursos minerais dos Estados-Membros. Para uma iniciativa a
longo prazo, poder-se-ia recorrer à acção do GMES74.

OneGeology‐Europe é um projecto co‐financiado pela UE, destinado a divulgar e tornar mais acessíveis os
dados geológicos espaciais (http://www.onegeology‐europe.eu/).
74
Global Monitoring for Environment and Security (Observatório Global do Ambiente e Segurança),
http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm
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•

Podem ser desenvolvidas metodologias apropriadas e boas práticas para uma avaliação
adequada das actividades extractivas em zonas marinhas (no contexto do Artigo 6.º, n.º
3, da Directiva «Habitats») contando com contribuições pertinentes dos EstadosMembros com experiência neste domínio.

•

A possibilidade de recurso às boas práticas adoptadas pelo sector da indústria
extractiva não energética europeu (por exemplo, a compensação da biodiversidade e a
reabilitação centrada no restabelecimento dos habitats), a fim de cumprir o disposto no
Artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats». Em especial, a compensação da
biodiversidade é uma prática fundamental na qual a indústria extractiva não energética
está a aplicar esforços significativos, que deveriam merecer mais atenção e um diálogo
aprofundado, no futuro, no contexto da Directiva «Habitats».

•

Possibilidades de troca de experiências e de desenvolvimento de trabalho em rede entre
países no âmbito do planeamento estratégico da exploração mineira e da avaliação
adequada.

•

Será necessário promover a investigação para identificar as melhores vias e soluções
com vista à aplicação das medidas compensatórias previstas no artigo 6.º, n.º 4, da
Directiva «Habitats», em relação às actividades extractivas no meio marinho.
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GLOSSÁRIO
Soluções alternativas: Outras formas de concretizar os objectivos de um plano ou de um
projecto. Os serviços da Comissão sugerem que estas soluções «podem incluir localizações
ou traçados alternativos, diferentes escalas ou concepções de desenvolvimento ou
processos alternativos» (Documento de orientação da CE, artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, 2001).
Avaliação adequada (AA): Procedimento previsto na Directiva «Habitats», artigo 6.º, n.º 3,
mediante o qual são avaliados os possíveis efeitos de um plano ou projecto num sítio
Natura 2000 à luz dos objectivos de conservação do mesmo, de forma a assegurar que o
plano ou o projecto não irá afectar a integridade do sítio.
Medidas de compensação: Requisito previsto no artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats»,
de acordo com o qual um prejuízo para um sítio europeu causado por um plano ou projecto
pode ser justificado na falta de soluções alternativas e por razões imperativas de
reconhecido interesse público (RIRIP). As medidas de compensação devem ser concebidas
de modo a assegurar a protecção da coerência global da rede Natura 2000, o que
habitualmente implica a criação de um habitat adequado tão próximo quanto possível do
local onde ocorrerá o dano e na condição de o projecto se encontrar em pleno
funcionamento antes da ocorrência dos danos.
Impactos cumulativos: Impactos decorrentes de vários planos ou projectos que se vão
acumulando no espaço e no tempo.
Deterioração: Degradação física que afecta um habitat, um sítio de reprodução ou de
repouso de uma espécie. Em contraste com a destruição, esta degradação pode ocorrer
lentamente e reduzir de forma gradual a funcionalidade do sítio, em termos de qualidade e
quantidade, podendo ao fim de algum tempo levar à sua perda total.
Perturbação: Alteração temporária ou permanente das condições ambientais (por exemplo,
provocada por ruído, fonte luminosa, etc.) que pode ter um efeito negativo num habitat
natural ou numa espécie. A perturbação pode ser prejudicial para uma espécie protegida,
ao reduzir as hipóteses de sobrevivência, dificultar a reprodução ou diminuir a capacidade
reprodutiva. Pode ainda ter efeitos adicionais indirectos (por exemplo, uma maior
competição por recursos alimentares).
Estado de Conservação Favorável:
O estado de conservação de um habitat natural será considerado «favorável» sempre que:
a sua área de repartição natural e as superfícies que ela abrange forem estáveis ou
estiverem em expansão; a estrutura e as funções específicas necessárias à sua
manutenção a longo prazo existirem e forem susceptíveis de continuar a existir num futuro
previsível; e o estado de conservação das suas espécies típicas for favorável (artigo 1.º,
alínea e), da Directiva «Habitats»).
O estado de conservação de uma espécie será considerado «favorável» sempre que: a
população da espécie que constitui um elemento vital continue a longo prazo; a área de
repartição natural dessa espécie não diminuir nem correr o perigo de diminuir num futuro
previsível; e existir e continuar provavelmente a existir um habitat suficientemente amplo
para que as suas populações se mantenham a longo prazo.
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Habitat de Interesse Comunitário: qualquer tipo de habitat natural que conste do Anexo I
da Directiva «Habitats».
Razões Imperativas de Reconhecido Interesse Público (RIRIP): Requisito estabelecido
na Directiva «Habitats», artigo 6.º, n.º 4, que, em circunstâncias limitadas, permite
prosseguir com um plano ou um projecto, mesmo depois de uma avaliação adequada (AA)
ter assegurado que a integridade de um sítio da rede Natura 2000 poderia ser afectada
negativamente.
Atenuação: Medidas que visam minimizar ou mesmo anular os impactos negativos de um
plano ou projecto, durante a execução ou após a sua conclusão.
Monitorização: Recolha e análise recorrente de observações ou medições destinadas a
avaliar as alterações das condições e a evolução no sentido do cumprimento de um
objectivo de gestão.
Sítio Natura 2000: Sítios designados para constituir a rede Natura 2000, que incluem Zonas
de Protecção Especial (ZPE) e Sítios de Importância Comunitária (SIC) aprovados pela
Comissão Europeia e declarados como Zonas Especiais de Conservação (ZEC) pelos
Estados-Membros.
NUTS: A Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (em francês,
Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques) é um geocódigo padrão para referenciar as
divisões administrativas dos países da UE, para fins estatísticos. A classificação da NUTS é
hierárquica, na medida em que subdivide cada Estado-Membro em três níveis: níveis 1, 2 e
3 da NUTS. Por exemplo, ao nível NUTS 3, corresponde: para a Bégica "arrondissements",
para a Dinamarca "Amtskommuner", para a Alemanha "Kreise/kreisfreie Städte", para a
Grécia "nomoi", para Espanha "provincias", para França "départements", para a Irlanda
"regional authority regions", para Itália "provincie", para a Suécia "län" e para a Finlândia
"maakunnat/landskapen".
Compensação: A compensação da biodiversidade são acções de conservação destinadas
a compensar os danos residuais inevitáveis causados pelos projectos de desenvolvimento,
com o objectivo de evitar uma perda líquida da biodiversidade.
Princípio da precaução: quando as provas científicas forem insuficientes, inconclusivas ou
incertas e haja indicações, na sequência de uma avaliação científica objectiva preliminar, de
que existem motivos razoáveis para suspeitar que os efeitos potencialmente perigosos para
o ambiente, a saúde das pessoas e dos animais ou a protecção vegetal possam ser
incompatíveis com o nível de protecção escolhido, a falta de conhecimento científico não
deve ser utilizada como razão para o adiamento da tomada de medidas eficazes em termos
de custo para evitar a degradação ambiental (Declaração do Rio, 1992 e CE, 2000).
Interesse elegível: qualquer tipo de habitat natural constante do anexo I ou qualquer uma
das espécies indicadas no anexo II da Directiva «Habitats», qualquer espécie enumerada
no anexo I da Directiva «Aves» ou quaisquer espécies migratórias cuja ocorrência seja
regular não referidas no anexo I, para os quais é designado um sítio Natura 2000.
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Reabilitação: Processo de conversão das terras abandonadas em terrenos utilizáveis que
tanto pode recorrer a soluções de engenharia como a soluções ecológicas. O
restabelecimento dos habitats naturais é muitas vezes incluído no âmbito do encerramento
do sítio e do processo de reabilitação. No presente documento de orientação, o termo é
utilizado no sentido de um processo orientado por princípios ecológicos que promove a
recuperação da integridade dos ecossistemas em todos os seus aspectos estruturais e
funcionais.
Reserva: «Reserva mineral» é a parte economicamente explorável de um recurso mineral
medido e/ou indicado. Prevê a diluição de materiais e a tolerância por perdas que possam
ocorrer quando o material é extraído. Foram efectuadas avaliações adequadas, que podem
compreender estudos de viabilidade, e que incluem a ponderação de factores de alteração,
razoavelmente assumidos, de extracção, metalúrgicos, económicos, comerciais, jurídicos,
ambientais, sociais e governamentais. Estas avaliações demonstram, que na altura da
apresentação dos resultados, a extracção era razoavelmente justificada. As reservas
minerais, para aumentar o grau de certeza, são subdivididas em reservas minerais
prováveis (indicada) e reservas naturais comprovadas (medidas) (Pan-European Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Reserves, 2008) (Código Paneuropeu para apresentação de resultados de explorações, Recursos e Reservas Minerais,
2008).
Recurso: «Recurso mineral» é uma concentração ou um depósito material natural de
interesse económico no interior ou na camada superficial da crosta terrestre, numa forma,
quantidade e qualidades tais que permitam criar perspectivas razoáveis de um eventual
aproveitamento económico da sua extracção. A localização, quantidade, teor, continuidade
e outras características geológicas de um recurso mineral são conhecidas, estimadas ou
interpretadas com base em provas geológicas específicas ou no conhecimento geológico.
Os recursos minerais, para aumentar o grau de certeza, são subdivididos nas categorias
inferido, indicado e medido (Pan-European Code for Reporting of Exploration Results,
Mineral Resources and Reserves, 2008) (Código Pan-europeu para cálculo de Recursos e
Reservas Minerais, 2008).
Restabelecimento: Acção realizada num sítio após degradação antropogénica ou
deterioração, de forma a restabelecer o seu valor ecológico. No presente documento de
orientação, esta acção é muitas vezes utilizada para a reabilitação, orientada por princípios
ecológicos, e promove a recuperação da integridade ecológica, bem como a restauração do
ecossistema original (antes da exploração mineira) em todos os seus aspectos estruturais e
funcionais.
Análise preliminar: Procedimento utilizado para determinar a necessidade de realizar uma
avaliação adequada de um plano ou projecto.
Sítio de importância comunitária (SIC): definido na Directiva «Habitats» (Directiva
92/43/CEE) como um sítio que, na região ou nas regiões biogeográficas a que pertence,
contribui de forma significativa para manter ou restabelecer, num estado de conservação
favorável, um tipo de habitat natural do anexo I ou uma espécie do anexo II, e pode também
contribuir de forma significativa para a coerência da rede Natura 2000 e/ou manutenção da
diversidade biológica na região ou regiões biogeográficas em causa. Os sítios de
importância comunitária são propostos pelos Estados-Membros à Comissão e, uma vez
aprovados, devem ser designados pelos Estados-Membros como Zonas Especiais de
Conservação (ZEC).
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Zona Especial de Conservação (ZEC): sítio de importância comunitária designado pelos
Estados-Membros mediante um acto regulamentar, administrativo e/ou contratual no qual
são aplicadas as medidas necessárias de conservação com vista à manutenção ou ao
restabelecimento, num estado de conservação favorável, dos habitats naturais e/ou das
populações das espécies para as quais o sítio é designado.
Zona de Protecção Especial (ZPE): Zona protegida designada nos termos da Directiva
«Aves» para espécies indicadas no Anexo I da directiva e/ou para outras espécies de aves
migratórias cuja ocorrência seja regular e que sejam abrangidas pela rede Natura 2000.
Espécies de Interesse Comunitário: qualquer uma das espécies que constem do Anexo II
e/ou do Anexo IV ou V da Directiva «Habitats».
Partes interessadas: Pessoas ou organizações que poderão ser afectadas por um
programa, projecto ou acção ou influenciar a sua execução.
Vigilância: vasto programa de inspecções, realizadas de forma sistemática, para facilitar
uma série de observações que permitam verificar as alterações que poderão surgir ao longo
do tempo.
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ANEXO 1
Outras legislações e polícas ambientais pertinentes
• A Directiva relativa à gestão dos resíduos de indústrias extractivas (2006/21/CE)

aplicável desde 1 de Maio de 2008, prevê medidas e procedimentos e estabelece
directrizes destinadas a evitar ou reduzir o mais possível quaisquer efeitos negativos no
ambiente, em especial na água, ar, solo, fauna e flora, e paisagem rural, e os riscos para
a saúde humana, resultantes da gestão de resíduos de indústrias extractivas.
Paralelamente, congregaram-se esforços no sentido de desenvolver as melhores
tecnologias disponíveis (BAT) para contribuir para a sua aplicação75.
A directiva prevê, entre outras coisas, que todos os operadores elaborem um plano de
gestão de resíduos de modo a garantir o planeamento apropriado das opções de gestão
de resíduos, com vista a minimizar a produção e perigosidade dos resíduos de extracção
e a incentivar a sua valorização e assegurar a sua eliminação a curto e a longo prazo.
• A Directiva 2004/35/CE76 relativa à responsabilidade ambiental em termos de

prevenção e reparação de danos ambientais estabelece um quadro de responsabilidade
ambiental baseado no princípio do «poluidor-pagador», para prevenir e reparar danos
ambientais resultantes de «acontecimentos, actos ou emissões». Nos termos da
presente directiva, danos ambientais incluem os danos causados às espécies e habitats
naturais protegidos a nível da Comunidade nos termos da Directiva «Aves» ou da
Directiva «Habitats», mas exclui os actos autorizados nos termos do artigo 6.º, n.ºs 3 e 4
desta última directiva.
O regime de responsabilidade é aplicável a algumas actividades específicas sempre que
seja possível estabelecer um nexo de causalidade entre o dano e a actividade em
questão. As autoridades competentes são responsáveis por garantir que os próprios
operadores que causem os danos ambientais devem assumir ou custear as medidas de
prevenção ou de reparação necessárias.
• A Directiva-quadro «Água» (2000/60/CE)77

estabelece um enquadramento para a
protecção das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas
costeiras e das águas subterrâneas que evite a continuação da degradação e proteja e
melhore o estado dos ecossistemas aquáticos, e também dos ecossistemas terrestres e
zonas húmidas directamente dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita
às suas necessidades em água. Podem ser aplicáveis algumas isenções às actividades
extractivas não energéticas (nos termos do artigo 11.º). A Directiva «Águas
subterrâneas» (2006/118/CE) complementa a Directiva-quadro «Água».

• A Directiva-quadro «Estratégia Marinha» (2008/56/CE)78, adoptada em Junho de 2008,

procura obter um bom estado ambiental das águas marinhas da UE até 2020, a fim de
proteger o recurso básico de qual dependem as actividades económicas e sociais
associadas ao mar. A Directiva-quadro «Estratégia Marinha» estabelece a criação de
regiões marinhas europeias com base em critérios geográficos e ambientais. Cada
75

http://ec.europa.eu/environment/waste/mining/index.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28120.htm
77
http://ec.europa.eu/environment/water/water‐framework/index_en.html
78
http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm
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Estado-Membro deve, em cooperação com outros Estados-Membros e envidando todos
os esforços para coordenar as suas acções com países terceiros que partilhem a mesma
região marinha, desenvolver estratégias para as suas águas marinhas.
• A Estratégia Temática sobre a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais da UE

foi lançada em Dezembro de 200579. O objectivo da estratégia é reduzir os impactos
ambientais negativos decorrentes da utilização dos recursos naturais numa economia em
crescimento. A presente estratégia tem por objectivo introduzir um quadro analítico com
vista a permitir que o impacto ambiental da utilização dos recursos seja um factor tido em
consideração na definição das políticas públicas.
A estratégia inclui acções para: 1) melhorar a nossa compreensão e conhecimentos
sobre a utilização dos recursos na Europa o seu significado e impacto ambiental
negativos na UE e a nível global, 2) desenvolver ferramentas de acompanhamento e
comunicação dos progressos realizados na UE, nos Estados-Membros e nos sectores
económicos, 3) promover a aplicação de processos e abordagens estratégicas, tanto em
sectores económicos como nos Estados-Membros, e incentivá-los a desenvolver planos
e programas conexos, e 4) sensibilizar as partes interessadas e os cidadãos para o
significativo impacto ambiental negativo da utilização dos recursos.

O princípio de precaução
A abordagem adoptada pela Comissão Europeia na aplicação do princípio da precaução
está elaborada numa Comunicação desde 200080. O âmbito de aplicação do princípio da
precaução abrange circunstâncias específicas em que os resultados científicos sejam
insuficientes, inconclusivos ou incertos mas haja indicações, na sequência de uma
avaliação científica objectiva preliminar, que existem motivos razoáveis para suspeitar que
os efeitos potencialmente perigosos para o ambiente, a saúde das pessoas e dos animais
ou a protecção vegetal podem ser incompatíveis com o elevado nível de protecção
escolhido.
O recurso ao princípio da precaução pressupõe:
•

A identificação de efeitos potencialmente nocivos decorrentes de um fenómeno, de
um produto ou de um processo;

•

Uma avaliação científica dos riscos que, devido à insuficiência dos dados, ao seu
carácter inconclusivo ou ainda à sua imprecisão, não permitem determinar com
suficiente certeza o risco em questão81.

O princípio da precaução deveria ser considerado no âmbito de uma abordagem
estruturada da análise de riscos, a qual inclui três elementos: a avaliação de riscos, a
gestão de riscos e a comunicação de riscos.
Sempre que se considerar necessária uma actuação, as medidas baseadas no princípio
da precaução deveriam ser, nomeadamente:
• proporcionais ao nível de protecção escolhido,
• não-discriminatórias na sua aplicação,
• coerentes com medidas semelhantes já tomadas,
79

COM(2005) 670 final. http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm
Comunicação da Comissão sobre o princípio de precaução, COM(2000)1.
81
COM (2000) 1 final, p. 14.
80
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•
•
•

baseadas numa análise das potenciais vantagens e encargos da actuação ou
ausência de actuação,
sujeitas a revisão, à luz de novos dados científicos, e
capazes de atribuir a responsabilidade de produzir os resultados científicos
necessários para uma análise de riscos mais detalhada.

As medidas previstas devem permitir atingir o nível de protecção adequado. As medidas
baseadas no princípio da precaução não deveriam ser desproporcionadas em relação ao
nível de protecção pretendido e querer atingir um nível zero de risco, que raramente existe.
Contudo, em certos casos, uma estimação incompleta dos riscos pode limitar
consideravelmente o número de opções disponíveis para os gestores de riscos. Em certos
casos, uma proibição total pode não ser uma resposta proporcional a um risco potencial.
Noutros casos, pode ser a única resposta possível a um determinado risco (COM(2000)1).
A aplicação do princípio da precaução também é importante na aplicação da Directiva
«Habitats». Este facto foi confirmado no acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no
Processo C-127/0282.
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Texto do Acórdão: «57) quando subsista uma incerteza quanto à inexistência de efeitos prejudiciais para a
integridade do referido sítio resultantes do plano ou do projecto considerado, a autoridade competente
deverá recusar a sua autorização. 58) A este respeito, há que referir que o critério da autorização previsto no
artigo 6.º, n.º 3, segundo período, da Directiva «Habitats» integra o princípio da precaução […] e permite
prevenir de forma eficaz os actos contra a integridade dos sítios protegidos devidos aos planos ou projectos
considerados. Um critério de autorização menos estrito do que o que está em causa não pode garantir de
forma igualmente eficaz a realização do objectivo de protecção dos sítios da referida disposição. 59) Assim,
nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats», as autoridades nacionais competentes, tendo em
conta as conclusões da avaliação adequada dos efeitos da pesca mecânica de berbigão no sítio em causa à
luz dos objectivos de conservação deste último só autorizam tal actividade desde que tenham a certeza de
que esta é desprovida de efeitos prejudiciais para a integridade desse sítio. Assim acontece quando não
subsiste nenhuma dúvida razoável do ponto de vista científico quanto à inexistência de tais efeitos…»
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ANEXO 2
Estudos de casos seleccionados / exemplos de boas
práticas
Os estudos de casos apresentados no presente anexo forem seleccionados atendendo à
importância que assumem no contexto da rede Natura 2000 e em relação às espécies
protegidas ao abrigo das Directivas «Aves» e «Habitats», ou pelo facto de constituírem
exemplos de boas práticas no âmbito de actividades extractivas não energéticas que têm
em conta as questões ligadas à conservação da biodiversidade.
Os exemplos sucintos a seguir apresentados referem-se aos seguintes temas: 1)
contribuição positiva para a biodiversidade, 2) exploração mineira, 3) medidas de
atenuação, 4) reabilitação, 5) actividades extractivas em zonas marinhas, 6) monitorização
e indicadores e 7) cooperação com autoridades competentes e partes interessadas.
Estes exemplos visam ilustrar algumas das questões analisadas no documento de
orientação. O conteúdo do presente anexo não reflecte necessariamente os pontos de vista
da Comissão Europeia.
1. Exemplos de efeitos positivos e de contribuição para a biodiversidade da indústria
extractiva não energética
Planos de Acção em matéria de Biodiversidade para a Indústria (IBAP)
Tipo de exploração: Diversas pedreiras
Países: Reino Unido, Alemanha
Descrição:
Algumas empresas do sector da indústria extractiva não energética comprometem-se a realizar
planos de acção em matéria de biodiversidade (IBAP) nos respectivos locais de exploração, a fim de
assegurar a integração das questões da biodiversidade na exploração de cada sítio. Os planos para
biodiversidade identificam os principais habitats e as espécies selvagens que evoluem nos locais de
extracção, e nas zonas adjacentes aos mesmos, e elaboram uma série de recomendações eficazes
em termos de custos, com base nas quais os habitats e as espécies em causa são preservados e, se
possível, melhorados. Tal como acontece no caso dos planos de acção nacionais e regionais em
matéria de biodiversidade, os IBAP baseiam-se em estudos sobre a flora e fauna de um determinado
sítio e definem um programa claro de aplicação, supervisão e cobertura das actividades relacionadas
com a conservação da biodiversidade. Os IBAP recomendam, sempre que possível, projectos de
conservação que complementem os programas nacionais e regionais.
Algumas empresas tencionam implementar planos de acção específicos em matéria de
biodiversidade (BAP) em todas as suas pedreiras activas. Por exemplo, a Tarmac no Reino Unido
elaborou planos individuais para 120 dos seus sítios no âmbito do seu compromisso de assegurar a
integração das questões da biodiversidade nas actividades de exploração de cada pedreira.
Outro exemplo, a Heidelberg Cement (Alemanha) emitiu orientações no sentido da promoção da
biodiversidade em todos os locais de extracção mineira na Europa e começou a elaborar planos de
gestão em matéria de biodiversidade (BMP) para todos os seus locais de exploração relacionados
com zonas NATURA 2000, o que implicará a elaboração de mais de 150 BMP.
Referências: http://www.angloamerican.co.uk/aa/development/performance/cs/cs2008/tarmac/
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/C670433C-321E-4DB9-B72FD0C0E9FF26FF/0/UK_biodiversidade_and_geodiversity_action_plans.pdf
http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/downloads/Poster_Pilot_Schelklingen_en.pdf
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O bufo real em pedreiras alemãs
Tipo de exploração: Pedreiras
País: Alemanha
Habitats/espécies visadas: Bubo bubo
SIC/ZPE: NÃO
Descrição:
O bufo real é a maior ave de rapina existente na Europa e consta do anexo I da Directiva «Aves». O
bufo real nidifica em zonas florestais rochosas e montanhosas e em encostas e falésias inacessíveis,
mas actualmente, na Alemanha, a maior parte destas aves encontra-se em pedreiras que lhes
proporcionam boas condições de nidificação. Este facto levou uma empresa mineira alemã e uma
organização de conservação da natureza a elaborarem um guia de boas práticas para a conservação
do bufo real nas pedreiras, com as seguintes recomendações:
- Nas pedreiras em que a pedra é extraída através de máquinas de perfuração hidráulicas, e não de
explosivos, essas estruturas são menos comuns. Neste caso, os responsáveis pela exploração de
pedreiras podem promover a criação de zonas de nidificação artificiais.
- É até possível ajudar o bufo real durante a exploração de pedreiras. Os exploradores das pedreiras
podem extrair os materiais de forma a criar nichos com 2 metros de profundidade, em vez de deixar
as superfícies lisas. Quanto maior for o número de espaços de nidificação disponíveis, mais
facilmente o bufo real recuperará a perda de um antigo lugar de nidificação em resultado do avanço
dos trabalhos de extracção.
- O bufo real regressa regularmente ao seu local de nidificação. As zonas consideradas de
nidificação devem, se possível, ser salvaguardadas das actividades de extracção. As pedreiras ou os
resíduos de pedra, amontoados em locais onde os trabalhos foram concluídos, podem ser
assinaladas como zonas de acesso restrito para proteger os locais de nidificação. As pessoas devem
abster-se de frequentar estas zonas para não perturbarem as aves.
Características biológicas do bufo real a ponderar aquando da adopção de medidas ou práticas em
matéria de conservação:
• O bufo real reproduz-se entre meados de Janeiro e final de Março.
• O período de incubação de quatro semanas tem início em Abril.
• As aves progenitoras cuidam das crias de Maio a Julho.
• As aves jovens deixam os progenitores de Agosto a Setembro.
• Estes períodos podem variar em função da região e do tempo.
• Depois de escolher um local de nidificação, a maioria dos bufos-reais volta regularmente ao local.
Referências: Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e.V., Berlin, NABU, Naturschutzbund
Deutschland, Bonn. 2007. Betreiber von Steinbrüchen sichern den Lebensraum von Uhus
http://www.gips.de/organisat/bvgips/publik/uhu-flyer/Gips_FlyerUhu_BBS_LDIN6S.pdf

Pedreiras: uma oportunidade para promover a biodiversidade
Tipo de exploração: Pedreiras
País: França
Habitats/espécies visadas: Corvus corax, Bubo bubo, Bufo calamita, Charadrius dubius,
Tachybaptus ruficollis, Hottonia palustris, etc.
SIC/ZPE: N.A.
Descrição:
Em Outubro de 2008, a UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de
construction) publicou os resultados de um amplo estudo sobre biodiversidade nas pedreiras de
rochas duras de França. Os dados recolhidos pelos cientistas confirmam que as pedreiras
constituem realmente uma oportunidade de assegurar a biodiversidade. Estes sítios abrigam cerca
de 50% das aves, répteis, anfíbios e gafanhotos existentes em território francês.
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O estudo foi realizado a pedido da UNICEM, sob a orientação de um comité científico presidido
Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN - Museu Nacional de História Natural). Os estudos
ecológicos foram realizados em 35 grandes pedreiras, metade das quais ainda se encontra
actualmente em exploração. O resumo das principais conclusões é descrito a seguir:
♦Fauna: das 362 espécies presentes nas pedreiras estudadas, 164 são referenciadas como sendo
de valor patrimonial natural significativo* em França. Entre estas, contam-se:
-121 espécies de aves (ou seja, 45% das espécies de aves existentes em França). Por exemplo,
o corvo comum (Corvus corax) e o bufo real (Bubo bubo).
-19 espécies de répteis (ou seja, 51% das espécies de répteis existentes em França)
-16 espécies anfíbias (ou seja, 50% das espécies existentes em França). Por exemplo, o sapo
corredor (Bufo calamita).
-81 espécies de gafanhotos e gafanhotos migratórios (41% das espécies de gafanhotos e
gafanhotos migratórios existentes no continente francês)
♦Flora: das 1096 espécies existentes nas pedreiras estudadas, 96 são referenciadas como sendo
de valor patrimonial natural significativo* em França.
Antes deste estudo, em 1995, foi lançado um estudo ecológico sob a coordenação do MNHN e do
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS – Centro Nacional de Investigação Científica),
para elaborar um inventário das zonas húmidas resultantes da exploração de pedreiras. O estudo foi
realizado em 17 depósitos aluvionares ao longo de 6 bacias hidrográficas francesas. O resumo das
conclusões relativas às espécies animais e vegetais existentes é descrito a seguir:
- das 132 espécies nidificadoras (correspondentes a 48% das espécies nidificadoras em França),
28 espécies são consideradas raras ou muito raras. Por exemplo, o borrelho pequeno de coleira
(Charadrius dubius) e mergulhão pequeno (Tachybaptus ruficollis).
- das 17 espécies de répteis (45% das espécies de répteis existentes em França), 5 espécies
estão ameaçadas.
- das 16 espécies anfíbias (52% das espécies anfíbias existentes em França), 5 espécies estão
ameaçadas.
- 52 espécies de libélulas (45% das espécies de libélulas existentes em França).
-26 espécies vegetais protegidas, como por exemplo, Water violeta, «violeta de água» (Hottonia
palustris).
* Em França, esta categoria de protecção justifica a designação de zonas que apresentam elevadas
capacidades biológicas e um bom estado de conservação, como as Zonas Naturais de Interesse Ecológico
Faunístico e Florístico (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - ZNIEFF).

Referências: UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Dossier de presse.
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/UNICEM_communique.pdf
UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Fiche #3 : La Biodiversité dans les
carrières de roches massives. Disponível em:
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/03UNICEM_biodiversite_dans_carrireres_roches_massives.pdf
UNICEM 2008. Les carrières, une opportunité pour la biodiversité. Fiche #2 : La Biodiversité dans les
carrières de roches meubles. Disponível em:
http://www.3dterritoires.org/UNICEM/dossier_presse/02UNICEM_biodiversite_dans_carrieres_roches_meubles.pdf

ZPE designadas numa pedreira
Tipo de exploração: Extracção de gravilha no rio Vah
País: Eslováquia
Habitats/espécies visadas: Sterna hirundo, Ixobrychus minutus e Porzana porzana
SIC/ZPE: ZPE Dubnické štrkovisko (SKCHVU006)
Descrição:
A ZPE Dubnické štrkovisko (SKCHVU006) está situada numa zona onde foram realizadas
escavações no rio Vah para exploração industrial de gravilha. Graças à interrupção dos trabalhos de
escavação (que deixaram pequenas ilhas) criou-se um espaço natural.
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Após cessação da actividade extractiva, seguiu-se um rápido processo de reabilitação natural que
levou à criação de uma zona de elevada qualidade para habitat de aves selvagens. Na Eslováquia, o
sítio em causa (ca. 60 ha) é um dos três melhores habitats de nidificação da Sterna hirundo
(andorinha do mar comum), uma espécie enumerada na Directiva «Aves» que depende da gestão
regular do ciclo natural de renovação que, neste caso, é realizado pelo Estado e por organizações
não governamentais. Neste sítio, encontram-se seis outras espécies de aves nidificadoras, incluindo
o Ixobrychus minutus (garçote) e Porzana porzana (franga de água malhada). A pedreira
abandonada também é utilizada pelas espécies migratórias, para invernada. O sítio mantém o seu
carácter ecológico apesar de fazer parte de uma zona mineira autorizada e de estar situada numa
região alterada por forte presença humana, perto de uma cidade e de uma auto-estrada.
Referências: Ministério de Ambiente, Eslováquia. 2008

Ver também:
Dia Europeu dos Recursos Minerais 2009 – estudos de casos relacionados com a
biodiversidade
O Dia Europeu dos Recursos Minerais, em 2009, foi organizado pelo sector dos minerais europeu e
organizações afins, tendo sido dada especial atenção à biodiversidade. O sítio Web criado pela IMA
Europe (Associação Europeia do Sector dos Minerais Industriais) faculta vários estudos de casos e
exemplos pertinentes no âmbito da conservação da biodiversidade em locais de exploração mineira.
Referências: http://www.mineralsday.eu/biodiversity/

UEPG – estudos de casos relacionados com a biodiversidade
A base de dados de estudos de casos no domínio da biodiversidade é um sítio Web criado pela
UEPG (Associação Europeia de Produtores de Agregados) que faculta exemplos de reabilitação e
gestão de habitats, gestão de espécies (flora, aves, anfíbios, insectos, crustáceos e morcegos),
avaliação de impacto ambiental, cooperação com partes interessadas e contribuição para a
sociedade.
Referências:

http://www.uepg.eu/uploads/fmanager/matrix_website_biodiversity_case_studies.pdf

EuroGypsum – estudos de casos relacionados com a biodiversidade
A Indústria do Gesso Europeia apresenta neste documento as actividades realizadas com vista à
conservação da biodiversidade em alguns dos seus locais de exploração em vários países: Áustria,
Alemanha, Itália, Roménia, Espanha, Reino Unido e França.
Referências: http://www.eurogypsum.org/Bioweb.pdf.pdf

Euromines – estudos de casos relacionados com a biodiversidade
A Associação Europeia de Indústrias Mineiras, Minérios Metálicos e Minerais Industriais é membro
associado do International Council on Mining and Metals (Conselho Internacional para a Exploração
Mineira e Metais). Ambas as organizações produziram orientações, com exemplos pertinentes, sobre
a gestão da biodiversidade.
Referências: http://www.euromines.org/who_is_euro_environ.html
http://www.icmm.com/our-work/work-programs/environment
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2. Exploração mineira

Orientações para o ordenamento em matéria de minerais em Inglaterra
Tipo de exploração: inertes, argila, pedra natural para construção e pavimentos, petróleo e gás.
País: Reino Unido
Descrição:
As Declarações de Políticas para os Minerais definem a política nacional de planeamento do
Governo para o sector de recursos minerais em Inglaterra. A Declaração de Política 1 refere-se ao
planeamento e aos recursos minerais, devendo ser tida em consideração pelos organismos de
planeamento na elaboração das estratégias de ordenamento regional e dos planos de
desenvolvimento local. Os objectivos específicos para os diferentes tipos de materiais são
apresentados em quatro anexos (inertes, argila, pedra natural para construção e pavimentos,
petróleo e gás).
Caso a exploração de minerais seja proposta no interior, ou num local adjacente, de um sítio Natura
2000, e for susceptível de afectar significativamente o sítio em causa, devem ser tidas em conta as
Declarações de Políticas de Planeamento (PPS9: Biodiversidade e Conservação do Património
Geológico), bem como as orientações específicas83. Estas definem normas e condições precisas
para o desenvolvimento de actividades susceptíveis de afectar o sítio em causa. São igualmente
definidas as funções e as responsabilidades da autoridade responsável pelo planeamento, do
promotor do projecto e da English Nature (actualmente Natural England), que deve ser consultada no
que respeita à avaliação das incidências.
As orientações referidas abrangem o conteúdo da avaliação adequada, a possibilidade de consulta
pública, a apreciação de soluções alternativas, a ponderação de razões imperativas de reconhecido
interesse público e as condições para aplicação de medidas de compensação. Também são
descritos os processos de licenciamento concedidos antes da criação da rede Natura 2000, em que é
necessária a apreciação pelas autoridades competentes.
A política nacional de planeamento descreve, em linhas gerais, a forma como as autoridades de
planeamento de recursos minerais envolvidas (MPA) devem delinear o respectivo planeamento dos
recursos minerais. Cada MPA define um programa para o desenvolvimento dos recursos minerais,
por vezes aliado a um programa para a gestão dos resíduos. Estes programas-quadro compreendem
um conjunto de documentos, estando algumas MPA a elaborar alguns ou todos os documentos em
causa. De acordo com a «Declaração de Política de Planeamento 9: Biodiversidade e Conservação
do Património Geológico», os programas-quadro de desenvolvimento local devem, nomeadamente:
(i) indicar o local dos sítios de importância comunitária para a biodiversidade e geodiversidade,
estabelecendo a distinção precisa entre a hierarquia dos sítios designados a nível internacional,
nacional, regional, e local; e
(ii) identificar zonas ou sítios apropriados para o restabelecimento ou a criação de novos habitats
prioritários que contribuam para os objectivos regionais, e apoiar as acções de restabelecimento
através de medidas adequadas».
A referida declaração de política nacional esclarece que os programas-quadro de desenvolvimento
local, incluindo os programas de desenvolvimento dos recursos minerais, revestem-se de grande
importância não apenas pelo facto de evitarem conflitos entre opções de desenvolvimento,
nomeadamente no domínio da exploração mineira, como também de apoiarem um «ganho líquido»
em termos de biodiversidade.
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Circular do Governo: Biodiversity and geological conservation – statutory obligations and their impact within
the planning system (Biodiversidade e Conservação do Património Geológico – obrigações legais e seu impacto
no sistema de planeamento).
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Na análise da utilização final dos novos locais de exploração mineira propostos com as partes
interessadas, numa fase o mais precoce possível, podem ser definidas possibilidades de criação de
habitats através da recuperação do local de exploração mineira.
Referências: Declaração de Política para os Minerais 1: Planeamento e Recursos Minerais. Disponível em:
http://www.communities.gov.uk/publications/planningandbuilding/mineralspolicystatement5

«Schéma Departémental des Carrières»
Tipo de exploração: pedreiras
País: França
Descrição:
Nos termos da lei (Loi 93-3, 4 de Janeiro de 1993), deve ser elaborado um plano de pedreiras em
cada serviço (NUTS 3). O objectivo do chamado Regime Departamental das Pedreiras (Schéma
Departémental des Carrières) consiste em organizar o acesso aos recursos minerais atendendo a
todos os condicionalismos, em especial os relacionados com a protecção do ambiente. O plano
prevê o mapeamento dos recursos, sendo os jazigos classificados em função dos principais
condicionalismos e as possibilidades de exploração. São definidas três classes principais:
-

Jazigos não exploráveis devido a condicionalismos graves: reservas naturais, zonas de
protecção para evitar a estagnação de águas, etc.
Jazigos exploráveis, mas sujeitos a condicionalismos menos graves: espaços naturais sensíveis,
Natura 2000, etc. É autorizada a exploração das pedreiras desde que tomadas medidas
adequadas em relação aos condicionalismos existentes.
Jazigos não sujeitos a condicionalismos específicos e que podem ser exploradas em
conformidade com a regulamentação em vigor.

O regime é elaborado por um serviço da Comissão que conta com a participação da administração
competente, de partes interessadas a nível local, associações ambientais e associações agrícolas,
representantes dos produtores e consumidores de materiais resultantes da exploração mineira. O
plano geralmente prevê:
-

O inventário e o levantamento dos jazigos de minerais no serviço (inertes, minerais industriais,
pedras…).
A avaliação da procura, aprovisionamento e transporte de materiais (dados, orientações e
objectivos).
A análise ambiental (impactos e soluções).
A integração paisagística e reabilitação dos sítios. Orientações para a reabilitação de acordo com
unidades paisagísticas.
O mapa dos condicionalismos.
A delimitação de zonas.

Referências:
Loi nº 93-3 du 04/01/93 relative aux carrières (Lei n.º 93-03, de 9 de Janeiro de 1993, relativa às
pedreiras)
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.141
Décret nº 94-603 du 11/07/94 relatif au schéma départemental des carrières (Decreto-lei n.º 94-603,
de 11 de Julho de 1994, relativos ao regime departamental das pedreiras)
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.753
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Política de matérias-primas da República Eslovaca
País: Eslováquia
Descrição:
A política de matérias-primas da República Eslovaca (Resolução do Governo n.º 722, de 14 de Julho
84
de 2004) identifica os seguintes objectivos:
- objectivo a longo prazo: utilização sustentável das matérias-primas no mercado europeu;
- objectivos a médio prazo: redução das escavações para obtenção de matérias-primas em zonas
protegidas. Análise de conflitos mediante a reavaliação dos recursos em matérias-primas nas zonas
protegidas.
Demarcação dos limites das escavações à superfície: a sua aplicação ao ordenamento do território a
fim de satisfazer as necessidades e nível regional e a utilização dos recursos a longo prazo.
As medidas propõem a avaliação do potencial de matérias-primas em zonas protegidas (parques
nacionais, áreas de paisagem protegida, zonas de protecção especial, sítios classificados como
património cultural) como base para promover uma utilização optimizada dos recursos e reduzir os
impactos negativos no ambiente no âmbito do processo de tomada de decisão.
De 2004 a 2007, foi realizada uma análise da sobreposição de todas as zonas protegidas (incluindo
sítios Natura 2000) com os depósitos de matérias-primas. Foram analisadas 227 depósitos, situados
em 9 parques nacionais e 13 zonas de paisagem protegida, incluindo zonas de protecção ou zonas
de influência e os limites de todas as zonas protegidas sobrepostas aos limites dos depósitos. Em
2008, todos os dados foram analisados por organismos ligados à exploração mineira, ao património
geológico e à protecção da natureza, para conhecer melhor as actuais sobreposições, bem como a
forma como os sítios 2000 «limitam» as actividades extractivas e quais as possíveis soluções para os
sítios de interesse sob o ponto de vista da exploração mineira e da conservação da natureza.
Referências: Ministério do Ambiente, Eslováquia. 2008. Disponível (em eslovaco) em:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/B08067F0A780A79BC1256E9F00340B6D?OpenDocume
nt

Cartogtafia do Planeamento de Recursos Minerais
Tipo de exploração: extracção de areia e gravilha
País: Áustria
Descrição:
O plano de recursos minerais austríaco sublinha a necessidade de identificar jazigos importantes no
país e de proteger essas zonas de outras utilizações inadequadas do solo. Para tal, o plano prevê
vários mapas numa primeira fase, em que são analisados alguns factores ambientais:
- Qualidade. São estabelecidas 5 classes em função da litologia: a primeira classe (1) corresponde a
depósitos de areia e gravilha de melhor qualidade e a última (5) às de pior qualidade.
- Quantidade. São considerados os dados relativos à dimensão dos depósitos de minerais
(superfície, espessura) e descritas classes no que diz respeito à produtividade.
- Potencial geológico. É obtido a partir da combinação dos dois factores anteriores, e são
determinadas 5 classes em função desse potencial.
- Importância regional. Em função do número actual de minas, dão definidas 5 classes de
importância.
- Adequação. Como resultado final deste primeiro processo, é calculado um mapa de adequação
relativos à areia e gravilha a partir da combinação do potencial geológico com a importância regional.
São descritas, uma vez mais, 5 classes diferentes.
84

Disponível (em língua eslovaca) na página oficial do Governo na Internet

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/B08067F0A780A79BC1256E9F00340B6D?OpenDocument
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A segunda fase do plano analisa os potenciais conflitos e tem em consideração diferentes aspectos,
como a previsão da procura por regiões, florestas e zonas protegidas (sítios Natura 2000, protecção
das águas subterrâneas, etc.), aglomerados e vias de comunicação (utilizando nestes dois casos
zonas de protecção de 100 e 300m). O resultado final traduz-se num mapa que contém informações
sobre a adequação actual do território e as zonas que devem ser protegidas através do ordenamento
do território.
Referências: Weber L. (apresentação) 2008. Ministério da Economia e do Trabalho, Viena. SEIE
Brussels, 25 de Junho de 2008.

3. Atenuação
Projecto concebido para a proteção de zonas Natura 2000
Tipo de exploração: extracção de areia extra-siliciosa
País: Alemanha
Habitats/espécies visadas: NÃO
SIC/ZPE: Próximo de zonas Natura 2000 (DE 4549-301 “Rohatschgebiet zwischen Guteborn und
Hohenbocka” and DE 4549-303 “Peickwitzer Teiche”).
Descrição:
A extensão de um local de exploração para extracção de areia extra-siliciosa (pedreira num lago) em
Brandenburgo foi planeada, obrigando a um abaixamento do nível das águas subterrêneas a fim de
assegurar o acesso a uma parte do jazigo mineral acima do lençol freático do lago e à extracção da
parte remanescente do mineral debaixo de água com uma draga. Por conseguinte, o nível das águas
subterrâneas deveria baixar também na zona circundante, afectando negativamente duas zonas
húmidas próximas designadas como sítios Natura 2000.
A fim de evitar tal impacto, a draga foi modificada de modo a permitir que a empresa realizasse o
projecto de exploração sem proceder à extracção do mineral acima do lençol freático e, por
conseguinte, sem implicar o abaixamento do nível das águas subterrâneas. Por conseguinte, foi
anulado o impacto negativo a nível das águas subterrâneas na zona circundante e dos biótopos das
zonas húmidas.
Além disso, a empresa procedeu também ao enchimento dos canais de drenagem que anteriormente
foram construídos num dos biótopos das zonas húmidas a fim de permitir a secagem das terras para
fins agrícolas. Esta operação de enchimento pôs termo à drenagem, constituindo portanto uma
medida destinada a melhorar o biótopo da zona húmida e o seu posterior desenvolvimento.
Referências: Estudo de caso facilitado pela Quarzwerke GmbH.
Gerling, H. & Puetter, T. 2004. Praktische Erfahrungen mit der FFH-Verträglichkeitsprüfung.
Kies+Sand, 1/2004.
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Medidas de atenuação para proteger esquilos voadores
Tipo de exploração: mina de ouro
País: Finlândia
Habitats/espécies visadas: esquilo voador (Pteromys volans)
SCI/SPA: NÃO
Descrição:
No sudoeste da Finlândia foi concebida e autorizada a exploração de uma mina de ouro, numa área
de 45 hectares, que compreendia uma mina a céu aberto e uma mina subterrânea. Além da
avaliação do impacto ambiental, foi realizado um estudo aprofundado sobre os valores naturais da
zona. As aves e plantas foram objecto de estudo, sendo também realizados estudos sobre o esquilo
voador, o mamífero mais importante da zona e uma espécie protegida ao abrigo da Directiva
«Habitats». De acordo com o estudo, existiam três territórios desta espécie na zona de exploração,
onde provavelmente viviam 1 a 3 esquilos machos e três fêmeas reprodutoras. Na zona, os esquilos
não dispunham de muitas árvores para nidificação. Cada um dos três territórios foi estudado em
pormenor, tendo ainda em conta possíveis ligações entre os esquilos destes territórios e com
esquilos voadores de outras zonas no exterior do local de exploração. A zona Natura mais próxima
situava-se a 5 km de distância da mina, a Nordeste.
O requerente complementou o seu pedido de autorização com os dados relativos à protecção do
esquilo voador, após ter consultado as autoridades regionais no domínio do ambiente.
Segundo as conclusões do estudo, a conservação dos esquilos voadores era viável, desde que não
se procedesse ao corte extensivo de árvores para abrir clareiras e se mantivessem as ligações às
zonas florestais a Noroeste. A fase de exploração da mina a céu aberto devia prolongar-se,
aproximadamente, por 3 a 4 meses. A zona a céu aberto devia ser definida de modo a não se alargar
aos caminhos de transição entre os territórios dos esquilos voadores. Esta espécie movimenta-se à
noite quando não existem muitas actividades a céu aberto.
As condições de licenciamento para garantir a protecção do esquilo voador incluíam as prescrições a
seguir indicadas:
- O limite da superfície a céu aberto pode estender-se a 40 metros de distância, no máximo, da
árvore para nidificação mais próxima. No espaço compreendido entre a árvore para nidificação e
o poço, só podem ser abatidas árvores numa faixa de 5 metros entre o limite do poço e a
floresta. Nesta faixa, podem ser autorizados cortes por razões de segurança da mina. Assim,
ficaria preservada uma zona de floresta com 40 m de largura, entre a árvore para nidificação no
território 1 e o limite da superfície a céu aberto.
- As árvores existentes na zona, destinadas à criação e alimentação nos territórios dos esquilos
voadores, não devem ser destruídas, devendo ser conservada madeira suficiente para servir de
abrigo perto das árvores para nidificar nos territórios. Na zona de exploração mineira, não devem
ser cortadas árvores dos caminhos dos esquilos voadores.
- A via de declive de acesso à mina subterrânea deve situar-se no exterior dos territórios de modo
a que, na construção do túnel, não sejam cortadas as velhas árvores (álamos ou abetos),
utilizadas para criação e repouso da espécie.
Referências: Estudo de caso facilitado pela Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finlândia)

Pedreira de pórfiro* numa zona protegida: Les Grands Caous em Saint-Raphaël
Tipo de exploração: Pedreira de pórfiro
País: França
Habitats/espécies visados: Floresta mediterrânica (oliveiras, sobreiros, pinheiros, etc.)
SIC/ZPE: NÃO (próxima do espaço natural Estérel Oriental)

123

124

Orientações da Comissão Europeia sobre a realização de novas actividades extractivas não energéticas em conformidade
com os requisitos da rede Natura 2000

Descrição:
A pedreira de Grands Caous encontra-se nas encostas do espaço natural de Estérel Oriental,
conhecida pela jazida de pórfiro azul de alta qualidade, única na região, com características
geotécnicas excepcionais. A pedreira situa-se no limite ocidental do sítio. O meio natural é rico e
frágil, povoado de sobreiros, moitas de urze e pinheiros. Os trabalhos de escavação em curso não
são visíveis, uma vez que decorrem no subsolo.
Para minimizar os impactos, o responsável pela exploração diminuiu a zona de intervenção. As
linhas da cordilheira não são afectadas e a extracção em poços reduz o impacto ao mínimo, sendo
muito limitado na sua vizinhança imediata. Foi realizado um estudo paisagístico no âmbito do
processo de autorização, o que ajudou a definir a reabilitação final e a visualizar as diferentes fases
através de modelos reduzidos e imagens digitalizadas. Foram prescritas condições estritas para a
reabilitação do sítio. Também existe um plano de gestão das águas que permite a recuperação das
margens do rio e a colonização destas superfícies por vegetação espontânea.
* O pórfiro é uma variedade de rocha ígnea formada por cristais de grão grosso, como o feldspato ou
o quartzo, dispersos numa matriz feldspática de grãos mais finos.
Referência: DIREN/DRIRE PACA. 2006. Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte du
paysage et du milieu naturel dans les études d’impact de carrières en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Tome 2.

Boas práticas ambientais na pedreira de La Falconera, Catalunha
Tipo de exploração: pedreira de calcário
País: Espanha
Habitats/espécies visadas: NÃO
SIC/ZPE: Espaço natural protegido do Macizo de Garraf, próximo do SIC de Serres del Litoral
Central.
Descrição:
La Falconera é uma pedreira de calcário no interior do espaço natural protegido do Macizo de Garraf,
na província de Barcelona, próximo também do SIC de Serres del Litoral Central. O valor desta zona
em termos de conservação levou os responsáveis pela exploração a terem em conta todas as
medidas necessárias e boas práticas destinadas a atenuar e minimizar possíveis efeitos negativos,
como ruído, vibrações, pó, partículas, resíduos, etc.
As medidas de atenuação também compreenderam a delimitação e a instituição de zonas não
exploradas, onde foram encontrados valores naturais significativos, bem como a definição de
perímetros de protecção, que incluíram as superfícies arborizadas próximas de zonas de elevado
valor ecológico, que permaneceram intactas. Esta pedreira recebeu o prémio de boas práticas
ambientais de Espanha, em 2007.
Referências: Los áridos y el desarrollo sostenible. Premios ANEFA 2007. FdA - Federación de
Áridos (Spanish Aggregate Federation). Informação disponível em:
http://www.medioambienteyaridos.org/pdfs/Premios07.pdf
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4. Reabilitação
O programa Nature After Minerals
No âmbito de uma parceria entre a RSPB e a Natural England, o programa tem como objectivo
apoiar e facilitar a recriação de habitats em locais de exploração mineira em conformidade com o
Plano de acção para a biodiversidade. Facilita aconselhamento sobre a criação e gestão de
diferentes tipos de habitats. A base de dados da After Minerals inclui estudos de casos de acções de
recuperação realizadas em Inglaterra. A pesquisa pode ser efectuada por estudo de caso, operador,
mineral (argila e xisto, carvão, calcário, areia, gravilha) ou tipo de habitat.
A este respeito, seguem-se dois estudos de casos relativos a sítios e espécies abrangidos pela rede
Natura 2000:
The Cliffe Pools (Kent, Inglaterra)
Tipo de exploração: Pedreira de argila
País: Reino Unido
Habitats/espécies visadas: Lagunas de água salgada (equivalente ao habitat 1150 *Lagunas
Costeiras da Directiva «Habitats»)
SIC/ZPE: Estuário do Tamisa: Sítio de Interesse Científico Especial (SICE), Zona de Protecção
Especial (ZPE) e Zona Sensível do ponto de vista do Ambiente (ZSA) no âmbito da Convenção de
Ramsar.
Descrição:
A zona de Cliffe Pools, situada na margem Sul do estuário do Tamisa, é classificada como sítio de
interesse científico especial (SICE), zona de protecção especial (SPA), e zona sensível do ponto de
vista ambiental (ZSA) no âmbito da convenção de Ramsar. O sítio foi adquirido para reserva pela
RSPB, em Outubro de 2001. Os 237 hectares acolhem uma série de habitats, nomeadamente
lagunas de salinas, piscinas de água salobra, prados, pântanos de água salgada, zonas lodosas e
mato.
Até 1972, foi extraída neste local argila para alimentar a indústria cimenteira, deixando uma série de
poços que, ao serem inundados, formaram piscinas. A partir dos anos sessenta, o sítio foi utilizado
pela Westminster Dredging para a descarga autorizada de depósitos procedentes da dragagem do
rio, enchendo as piscinas. Nos anos oitenta, tiveram início conversações entre a English Nature, a
RSPB, a Blue Circle Industries Plc (os antigos proprietários do sítio) e a Westminster Dredging Ltd
(os responsáveis pela descarga de resíduos de dragagem). As conversações culminaram num
acordo com vista à alteração do plano inicial de enchimento das restantes piscinas em benefício da
conservação da natureza. A actividade de dragagem inicial descarregou, em 60 ha dos poços de
argila a noroeste do local, uma mistura de areia, gravilha e resíduos de dragagem, sobre o qual se
desenvolveu uma cobertura com um padrão variado de salinas altas, prados e mato de espinheiro
alvar e o espinheiro amarelo. Os poços adjacentes a nordeste também receberam resíduos de
dragagens, mas não ficaram cheios na sua totalidade, o que permitiu a criação de um conjunto de
piscinas de água salobra, numa superfície de 27ha, alimentadas por águas pluviais. A Sul, a
descarga continuada de resíduos de dragagem nas lagunas salinas fazem parte do plano de
recuperação, previsto para 40 anos, acordado entre a RSPB e a Westminster Dredging PLC.
Os 111 ha de lagunas salgadas e os 27 ha de piscinas de água salobra de pouca profundidade foram
criados pela extracção de argila para a indústria cimenteira. O sítio é conhecido pelas aves limícolas
que se movimentam em bandos cerrados do estuário do Tamisa até às lagunas nas marés altas
invernosas, uma grande variedade de aves migratórias de passagem no Outono e na Primavera, e
alfaiates em cria, perna-vermelhas comuns, abibes e borrelhos grandes de coleira. A recuperação foi
conseguida sobretudo através de:
• Descarga directa de resíduos de dragagem para encher as lagunas salinas existentes, para reduzir
a sua profundidade e melhorar o habitat de alimentação das aves aquáticas e criar ilhas de
nidificação.
• Criação de margens pouco profundas através da redefinição das bordas das lagunas actualmente
profundas a fim de proporcionar margens abertas e cobertas de vegetação.
• Criação de ilhas suplementares mediante o isolamento e a redefinição dos caminhos empedrados existentes
e, se exequível, escavação de zonas nas piscinas de água salobra mais a Norte.
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Dungeness (Kent, Inglaterra)
Tipo de exploração: Pedreira de areia e gravilha
País: Reino Unido
Habitats/espécies visadas: Habitat 1220 Vegetação perene das praias de calhaus rolados e 7140
Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes, ambos enumerados no anexo 1 da Directiva «Habitats».
Triturus cristatus e Hirudo medicinalis.
SIC/ZPE: Região peninsular de Dungeness: Sítio de Interesse Científico Especial (SICE), Zona de
Protecção Especial (ZPE) e Zona Especial de Conservação (ZEC) de habitats e espécies raras
Descrição
A região peninsular de Dungeness é a maior estrutura de seixos rolados no Reino Unido e grandes
extensões da mesma beneficiam de importantes designações no domínio da conservação da
natureza, nomeadamente as de sítio de interesse científico especial (SICE), zona de protecção
especial (ZPE) de aves e zona especial de conservação (ZEC) de habitats e espécies raras.
Dungeness é um dos únicos quatro sítios do Reino Unido com a rara vegetação anual sobre seixos
marinhos, comunidade vegetal muito específica, que cobre menos de 100 há no total. Esta zona
possui também as comunidades estáveis mais variadas e extensas de vegetação perene de costas
de calhaus rolados na Europa.
Vastas zonas permanecem intactas, apesar de degradações consideráveis causadas no passado,
em especial pela extracção de gravilha. As pequenas massas de água natural que repousam nos
seixos rolados mantêm as populações vegetais de pântanos e águas abertas e são consideradas
únicas no Reino Unido. Estes elementos são essenciais para habitats de turfeiras de transição
(habitat 7140 Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes, indicado no anexo 1 da Directiva
«Habitats»), o tritão de crista (Triturus cristatus, indicado na Directiva «Habitats») e a sanguessuga
medicinal (Hirudo medicinalis, figuram também na Directiva «Habitats»). Os arbustos de salgueiros
penetraram nestas zonas, que estão a ser restauradas.
Os programas de recuperação integram habitats de padrões variados, incluindo lagos de água doce
e outros ambientes característicos das zonas húmidas. A eventual necessidade de remoção de solos
e terreno de cobertura para aceder à gravilha foi integrada na concepção do projecto.
As praias de calhaus rolados cobertos de vegetação são extremamente raras e frágeis, e existem em
poucos locais. Estão a ser ensaiadas técnicas em Dungeness para corrigir os danos anteriormente
causados a este habitat de calhaus rolados coberto de vegetação. Trata-se de um processo muito
lento, que requer uma intervenção num ecossistema muito pouco conhecido, sem qualquer garantia
de êxito. Contudo, os resultados dos ensaios podem ser úteis, caso se pretenda criar uma praia de
calhaus rolados coberta de vegetação noutros locais. As principais medidas executadas foram as
seguintes:
- Colocação de tapetes e sementes de giestas. Trata-se de uma espécie colonizadora pioneira de
calhaus rolados e os detritos formados pelas suas folhas favorecem o estabelecimento de outras
espécies, nomeadamente líquenes. Foram plantadas sementes na areia, com 1m de intervalo. Após
4 anos, a taxa de sobrevivência é de 6%, tendo algumas das plantas atingido uma dimensão
considerável. Populações de líquenes começaram a aparecer entre as plantas já instaladas.
- Dispersão de sementes de labaçol (fracassou)
- Aplicação de silene marítima nos calhaus rolados completada com um composto isento de turfa. As
plantas estão solidamente implantadas.
- Plantação de escorodónia e erva-nozelha falsa para os calhaus rolados durante o Inverno. As
plantas instalaram-se parcialmente, mas não se propagaram.
- Plantação de giestas. As giestas instalaram-se, quando as condições de humidade perduraram
depois da implantação.
- A criação de prados para invertebrados. Na zona Sul, a gravilha foi extraída no subsolo de
pastagens. A restauração consistiu em criar prados abundantes em néctar para invertebrados,
principalmente abelhas.
A empresa responsável pela exploração (actualmente a Hanson Aggregates) solicita habitualmente,
desde os anos sessenta, o parecer da RSPB e da Natural England (antiga English Nature) sobre
todos os planos de restauração em Dungeness. As técnicas de restauração e os resultados
alcançados em matéria de biodiversidade têm melhorado constantemente ao longo do tempo.
Referências: www.afterminerals.com
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Planeamento estratégico da reabilitação de pedreiras
Tipo de exploração: Pedreiras
País: França
Descrição:
Os planos departamentais de pedreiras incluem, em geral, orientações sobre a reabilitação em
unidades paisagísticas. Um projecto promovido pela Direcção Regional de Indústria e Energia de Ilede-France analisou os resultados obtidos no planeamento estratégico para reabilitação de uma série
de sítios na zona de La Bassée (SPA FR1112002) e elaborou uma metodologia para esta actividade.
A experiência das «células de reflexão» na tomada de decisões de reabilitação de sítios após uma
abordagem coerente sobre várias zonas de exploração parece um bom exemplo.
Na verdade, as normas francesas não definem as regras de funcionamento (composição, funções,
duração, etc.) dos organismos de consulta necessários. Tal facto levou os promotores de projectos
em contextos ambientais sensíveis, à criação espontânea de «grupos de reflexão» informais
(denominados «células de reflexão») patrocinados pelos operadores, as autoridades competentes,
etc. Este grupo de trabalho analisa o futuro de um local de exploração extrapolando a análise a uma
unidade espacial coerente a fim de incluir todos os aspectos territoriais.
Referência: DRIRE Ile-de-France. 2006. Etude sur l’aménagement global des carrières à l’échelle du
gisement.

Reabilitação de uma pedreira de gravilha mediante a criação de habitats ripícolas
Tipo de exploração: Pedreira de gravilha
País: Áustria
Habitats/espécies visadas: habitats ripícolas e várias espécies incluídas na lista vermelha
SIC/ZPE: NÃO
Descrição:
Uma pedreira no Danúbio em Steyregg tem abastecido areia e gravilha ao sector de construção da
Alta Áustria desde 1962 e deve permanecer activa até 2025. O projecto de extracção de gravilha cria,
após a escavação, grandes toalhas aquíferas idênticas às águas das antigas margens do Danúbio
que ainda aparecem nos mapas históricos. A instalação dos habitats recentemente criados inicia-se
mediante a aplicação de terra e barro proveniente de uma zona de águas retidas que ainda existe
nas margens das novas lagunas. Grandes partes da zona são deixadas ao ciclo natural de
renovação. O objectivo da reabilitação consiste em repovoar, proteger ou ampliar as populações de
mais de 20 espécies de plantas incluídas na lista vermelha, em parte gravemente ameaçadas, 7
espécies de anfíbios incluídas na lista vermelha, 3 espécies de répteis incluídas na lista vermelha, de
20 espécies de libélulas parcialmente ameaçadas, e algumas aves ameaçadas.
Além das numerosas espécies incluídas na lista vermelha, encontram-se actualmente nas zonas
reabilitadas 2 espécies de plantas (Nymphoides peltata, Hydrocharis morsus-ranae), das quais
apenas se conhecem populações na província da Alta Áustria.No que diz respeito à fauna anfíbia, os
resultados também são notáveis, por exemplo volta a encontrar-se o Bufo viridis nas novas laguna
passados mais de 25 anos desde o último registo desta espécie no denominado «Steyregger Au».
Muitos anfíbios também estão representados com populações numerosas. Relativamente à fauna
avícola, existem várias espécies ameaçadas que beneficiam bastante das actividades das pedreiras
e das estratégias de reabilitação (por exemplo, Luscinia svecica, Riparia riparia, Actitis hypoleucos,
Charadrius dubius). Também o Castor fiber (castor europeu), um animal europeu muito ameaçado,
vive numa população nos arredores do local de extracção de inertes. Este projecto de extracção de
inertes não só constitui uma contribuição economicamente importante para a extracção de matériasprimas, mas também um notável projecto de âmbito nacional para a protecção de inúmeras espécies
ameaçadas.
Referência: http://www.uepg.eu/uploads/documents/biodiversity/biodiversity%20_case_study_austria_2.pdf
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Reabilitação de uma pedreira de areia e gravilha em Madrid
Tipo de exploração: Pedreira de areia e gravilha
País: Espanha
Habitats/espécies visadas: NÃO
SIC/ZPE: no interior de um Parque Natural (Parque Regional del Sureste) e próxima de uma ZPE e
de um SIC
Descrição:
Numa pedreira situada nas férteis planícies do rio Jarama, dentro de uma reserva natural e nas
proximidades de uma ZPE e de um SIC, foi realizado um projecto de reabilitação tendo em conta os
objectivos de conservação previstos no plano de gestão elaborado para o espaço natural.
A reabilitação foi realizada mediante:
- a recuperação dos habitats naturais e a melhoria das zonas degradadas dentro do rio e nas
margens;
- o restabelecimento dos habitats nas lagunas resultantes da exploração;
- a utilização de espécies autóctones ameaçadas para a sementeira e a plantação.
A zona reabilitada foi doada às autoridades regionais e é actualmente considerada um espaço
natural de alto valor ecológico.
Referências: Estudo de caso facilitado pela FdA - Federación de Áridos, (Federação de Agregados
de Espanha)

Reabilitação de pedreiras em Phokis e Milos
Exploração: Extracção de perlite e bentonite na região de Milos; extracção de bauxite na região de
Phokis.
País: Grécia
Habitats/espécies visadas: NÃO
SIC/ZPE: NÃO
Descrição:
Estas pedreiras estão situadas na ilha de Milos e na Grécia central, na região de Phokis. A avaliação
do impacto ambiental destas minas foi utilizada na exploração da mina e no planeamento da
reabilitação.
Os trabalhos de recuperação por fases foram realizados ao mesmo tempo que a exploração mineira
e consistem em cinco etapas, cada uma das quais dependente do êxito da precedente:
1. Configuração paisagística da mina e dos locais de descarga. Durante a primeira fase de
recuperação, foi reabilitada a paisagem do local de exploração e da zona circundante a fim de
conseguir uma boa integração na zona. Os resíduos dos materiais produzidos durante a exploração
foram utilizados para encher as minas esgotadas, na medida do possível.
2. Cobertura com solo superficial: depósito de solo fértil. O sítio foi coberto com solo que foi
conservado ou trazido de locais de descarga próximos.
3. Sementeira: tenta-se reproduzir a vegetação local.
4. Plantação de árvores e arbustos. Estabelecimento de viveiros em Phokis (1980) e em Milos (1995)
em que se reproduzem plantas autóctones.
5. Colocação de vedações, irrigação e manutenção geral. A colocação de vedações e a vigilância
constante das zonas recuperadas constituem a única defesa contra o gado ovino e caprino. No que
diz respeito à ausência de chuva, a solução consiste em regar, pelo menos até que as plantas
cresçam e atinjam um tamanho satisfatório.
Referências: Bringing nature back to the mine (Devolver a natureza à mina) (folheto). Silver & Baryte
Ores Mining Co. S.A.
Michalis Stefanakis and Ms Vini Filippi (S&B Industrial Minerals S.A.). Apresentação na Convenção
sobre a diversidade biológica SBSTTA, Paris 2 a 6 de Julho de 2007
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Reabilitação de pedreiras próximas de sítios Natura 2000
Exploração: Pedreira
País: Bélgica
Habitats/espécies visadas: Sapo corredor, sapo parteiro, peneireiro americano, falcão peregrino e
uma libélula
SIC/ZPE: Entre duas zonas Natura 2000
Descrição:
A pedreira está situada entre duas zonas Natura 2000 de elevado interesse biológico. Esta zona
abriga uma grande variedade de espécies botânicas e animais, muitas das quais pouco comuns e
mesmo muito raras na Região da Valónia. A reabilitação realizada numa pedreira tem como
finalidade recrear zonas idênticas às dos sítios Natura 2000 vizinhos.
As medidas incluíam a recuperação parcial do relevo original e dos relvados de interesse ecológico
que existiam anteriormente, bem como a criação de margens naturais junto da laguna escavada para
proporcionar habitats adequados para diferentes espécies que dependem do meio aquático,
nomeadamente libélulas, anfíbios, aves aquáticas, escaravelhos, etc.).
Também foi realizado um estudo ecológico em 2006 para melhor conhecer as espécies e as
paisagens mais interessantes já existentes e garantir a sua conservação. Uma população muito
importante de sapo corredor foi descoberta nos numerosos charcos temporários, bem como uma
pequena população de sapo parteiro. Estas duas espécies são alguns dos anfíbios mais ameaçados
do país. O peneireiro americano já nidifica no local e também foi avistado o falcão peregrino. As
zonas húmidas recuperadas já abrigam uma libélula indicada na lista vermelha na Bélgica. Já foi
programado um novo estudo paisagístico da fauna e da flora para apurar os resultados e estudar a
evolução dos biótipos no sítio da pedreira.
No final da exploração, a pedreira será devolvida ao domínio público para ser convertida numa zona
de interesse ecológico e paisagístico. Devido à sua peculiar situação geográfica, entre dois
perímetros Natura 2000, a pedreira será um elemento-chave na rede ecológica local.
Referência: Estudos de casos sobre biodiversidade da UEPG
http://www.uepg.eu/uploads/documents/biodiversity/biodiversity_case_study_belgium_7.pdf

O projecto Woodland
Tipo de exploração: Caulino
País: Reino Unido
Habitats/espécies visadas: Bosque de carvalho e freixo (identificado como habitat ameaçado no
Reino Unido).
SIC/ZPE: NÃO
Descrição:
O projecto Woodland é um projecto de recuperação posterior à exploração mineira. A sua finalidade
consiste em restaurar a paisagem da zona de caulino na Cornualha. É a continuação do Projecto
Heathland (Urzal). De 1997 a 2004, foram recuperados 750 hectares de urzais de terras baixas, outro
habitat ameaçado, em antigas instalações mineiras. Os dois projectos, em conjunto, constituem a
maior iniciativa do género na Europa. A fim de recuperar os sítios, serão retiradas as espécies «não
autóctones» ou plantadas para fins comerciais e voltarão a ser plantados carvalhos, freixos e outras
árvores de madeira dura autóctones.
Referências: Estudo de caso facilitado pela IMA_Europe
http://www.naturalengland.org.uk/regions/south_west/ourwork/chinaclaywoodlandprojecto.aspx
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5. Actividades extractivas em zonas marinhas
Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM)
Tipo de exploração: Vários tipos de extracção marinha
País: Vários países do Atlântico Norte
Descrição:
O CIEM é a organização que coordena e promove a investigação marinha no Atlântico Norte. Ela
cobre igualmente os mares adjacentes, como o Mar Báltico e o Mar do Norte. O CIEM é o ponto de
encontro de comunidade de mais de 1600 cientistas marinhos de 20 países do Atlântico Norte.
Os cientistas que trabalham para o CIEM recolhem informações sobre o ecossistema marinho. Além
de colmatar as lacunas existentes no conhecimento, estas informações são transformadas em
conselhos objectivos e independentes de qualquer influência política. O aconselhamento é depois
utilizado pelos 20 países membros, que financiam e apoiam o CIEM, a fim de os ajudar a gerir o
Atlântico Norte e os mares adjacentes.
Os grupos de trabalho/estudo do CIEM abrangem todos os aspectos do ecossistema marinho, desde
a oceanografia às aves e aos mamíferos marinhos. Foi criado um Grupo de trabalho sobre os efeitos
da extracção de sedimentos marinhos no ecossistema marinho (WGEXT).
Os relatórios anuais do Grupo de trabalho do CIEM sobre os efeitos da extracção contêm uma
panorâmica da investigação sobre a extracção marinha, e encontram-se disponíveis no endereço:
http://www.ices.dk/iceswork/wgdetail.asp?wg=WGEXT
O WGEXT do CIEM também examinou e divulgou programas de cartografia de recursos nacionais,
as mudanças nos quadros legislativos e administrativos, as abordagens à avaliação do impacto
ambiental e a investigação dos países membros no domínio da extracção de sedimentos marinhos.
Além disso, o WGEXT examinou e avaliou a utilização das Orientações relativas do CIEM sobre a
extracção nos diferentes países membros. A maioria dos membros refere-se às orientações nos seus
quadros regulamentares e alguns fazem referência de forma mais explícita a algumas das
disposições recomendadas pelo CIEM, ou a todas, nas disposições regulamentares.
O grupo fez o balanço da experiência dos países membros na aplicação de programas de
acompanhamento relacionados com as actividades de extracção de sedimentos marinhos. Dada a
necessidade acordada de apreciar as questões-chave de forma mais aprofundada, os países
membros manifestaram o seu acordo em facilitar novas respostas imediatamente após a sessão.
Referências: ICES. 2007. Report of the Working Group on the Effects of Extraction of Marine
Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT) (Relatório do Grupo de trabalho sobre os efeitos da
extracção de sedimentos marinhos no ecossistema marinho), 17 a 20 de Abril de 2007, Helsínquia,
Finlândia. ICES CM 2007/MCH:08. 96 pp.
Sutton, G. e Boyd, S (eds.) 2009. Effects of Extraction of Marine Sediments on the Marine
Environment 1998-2004. (Efeitos da extracção de sedimentos marinhos no meio marinho) ICES
Cooperative Research Report no. 297 (Relatório de investigação colaborativo do CIEM n.º 297), 180
pp.
Informação disponível em: www.ices.dk
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Boas práticas relativas à extracção de inertes no meio marinho: o projecto Goodmarine
Projecto
Tipo de exploração: Extracção de inertes
País: Reino Unido
Descrição:
Este projecto é gerido pelo Departamento de Minas, Pedreiras e Engenharia Mineira da Universidade
de Leeds, com o apoio da Organização para a Investigação da Indústria Mineira (MIRO).
O sítio Internet Goodmarine fornece informações úteis aos que se interessam ou participam em
actividades de extracção de inertes por dragagem no meio marinho. O objectivo principal, contudo, é
realçar as «boas práticas» que procuram eliminar ou reduzir as incidências no ambiente. O sítio
Internet constitui ainda um recurso útil para a indústria, para os seus planos, processos e operações.
Embora os habitats marinhos não sejam ainda inteiramente conhecidos, existem muitas
investigações em curso, cujos resultados contribuirão para melhorar a regulamentação e as práticas
de dragagem no futuro. Como demonstra o conteúdo do sítio Internet, existem muitos exemplos de
boas práticas ambientais já a ser aplicadas no Reino Unido.
O capítulo sobre boas práticas consagra uma secção às medidas de atenuação e de
acompanhamento. As propostas de licenciamento de dragagem, na versão inicial, devem incluir
medidas especialmente concebidas para prevenir impactos adversos nos sítios e as características
enumeradas nos termos das Directivas «Habitat» e «Aves». As propostas de projectos susceptíveis
de afectar negativamente sítios protegidos europeus, devem ser avaliadas quanto à possibilidade de
impor certas condições para evitar esses efeitos nocivos. Tais alterações poderão incluir mudanças
na localização ou na extensão dos trabalhos propostos, no calendário de determinadas actividades e
no recurso a certas obrigações ou acordos jurídicos.
Referência: http://www.goodmarine.com

Incidência da extracção de agregados ao largo de Dieppe
Tipo de exploração: Extracção de inertes marinhos
País: França
Descrição:
O «Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies (CRITT)» (Centro Regional de
Inovação e de Transferência de Tecnologias) gere um projecto destinado a monitorizar os impactos
da extracção de inertes ao largo da costa de Dieppe, no norte de França. Os principais objectivos do
projecto são os seguintes:
- o desenvolvimento de uma metodologia de monitorização para um local de extracção, útil para
explorações em grande escala (projecto de programa europeu para a costa leste do Canal da
Mancha Oriental - INTERREG III);
- a avaliação quantitativa do impacto directo resultante da dragagem sobre os recursos vivos
(bentónicos e haliêuticos) por comparação com um lugar de referência não explorado;
- a avaliação territorial do impacto indirecto da dragagem (especialmente, o transbordamento de
elementos finos);
- a avaliação temporal destes impactos mediante a monitorização do processo de restauração (físico
e biológico) dos fundos,
- a quantificação da intensidade e duração da perturbação de todas as populações bentónicas e
haliêuticas.
Referência: http://critt.estran.free.fr/critt.htm
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Conservação da natureza e extracção de inertes na Região do Canal da Mancha Oriental
Tipo de exploração: Dragagem de inertes marinhos
País: Reino Unido
Descrição:
Entre 2000 e 2004, o CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, UK)
(Centro para o Ambiente, Pescas e Ciências Aquícolas do Reino Unido) realizou um estudo
financiado pelo governo intitulado «Avaliação da reabilitação dos fundos marinhos após a dragagem
de inertes marinhos», concebido para investigar a recuperação física e biológica dos fundos
marinhos após a cessação da dragagem.
O estudo foi realizado num determinado número de sítios abandonados ou inactivos, submetidos
anteriormente à extracção comercial de inertes, no Mar do Norte meridional e ao largo da costa
meridional do Reino Unido. Os resultados e as conclusões do trabalho baseiam-se nos dados
reunidos nos sítios utilizados no estudo e, como tal, podem não ser aplicáveis a todos os locais de
extracção de inertes.
O estudo produziu dois relatórios técnicos. O primeiro salientava que o grau de perturbação física
natural é um facto muito importante que influencia a estrutura da comunidade epifaunal após a
cessação da actividade de dragagem. O segundo informava a taxa de recuperação macrobentónica
até seis anos após a cessação da dragagem de inertes e propunha também um quadro genérico
para avaliação dos estudos de recolonização posterior à cessação da dragagem. Este documento
mostra que, pelo menos até seis anos após a cessação das dragagens, persistem diferenças nítidas
e relevantes na natureza da composição dos locais estudados, em função de estarem expostos a
níveis de intensidade de dragagem mais ou menos fortes.
Outro trabalho notável sobre o assunto foi realizado pela Marine Ecological Surveys Ltd, em conjunto
com a Universidade de Plymouth, no Mar do Norte meridional e no Canal da Mancha. O trabalho,
intitulado «Impactos da dragagem de inertes marinhos na macrofauna bentónica da costa meridional
do Reino Unido», conclui que o ritmo da reconstituição da biomassa após a dragagem é mais lenta
do que a observada para a diversidade das espécies e a densidade das populações.
Para além do trabalho de reabilitação e recuperação, estão em curso outros trabalhos no âmbito da
restauração e melhoria do fundo marinho após a cessação das actividades de dragagem de inertes.
Os estudos actuais incidem principalmente na cobertura do fundo marinho com o recurso a meios
destinados a favorecer a recuperação de organismos bentónicos. Os referidos meios incluem a
gravilha e as conchas.
Um projecto actualmente realizado pelo CEFAS está a estudar a adição de gravilha num sítio e o seu
potencial para a restauração do fundo do mar na sequência de drenagem de inertes marinhos. Em
2005, o CEFAS, em colaboração com a indústria, iniciou uma experiência de campo numa zona de
extracção ao largo do rio Humber. O objectivo da experiência consiste em verificar as virtualidades
da deposição de gravilha numa tentativa de recuperar uma zona de fundo marinho em que se devem
ter acumulando areias em resultado da dragagem. Anteriormente, a zona era um local de extracção
de inertes que foi abandonada, após vários anos de utilização. Para realizar a experiência de
reposição, o CEFAS fretou uma draga para extrair gravilha de uma zona vizinha autorizada. A
gravilha foi então depositada no sítio experimental. Antes de depositar a gravilha, o CEFAS realizou
uma série de estudos prévios, que foram repetidos depois do depósito e que prosseguiram no âmbito
de um programa em curso destinado a determinar o ritmo de recuperação bentónica. Este trabalho
está em curso e será documentado nos próximos anos.
O trabalho empreendido pela Universidade de Southampton, em ligação com a Shellfish Association
of Great Britain (Associação de Moluscos da Grã-Bretanha), tem por finalidade examinar o potencial
das conchas para acelerar a recuperação dos fundos marinhos que foram submetidos a dragagem
de inertes. O projecto procurará determinar a importância do material biogénico (a concha) como
substrato que contribui para a biodiversidade dos fundos marinhos de areia natural e gravilha
existentes e monitorizar a colonização das conchas depositadas no fundo marinho de gravilha
dragado, a leste da Ilha de Wight, por comparação com um fundo marinho não tratado.
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Referência: Cooper, K.M., Eggleton, J.D., Vize, S.J., Vanstaen, K., Smith, R., Boyd, S.E., Ware, S.,
Morris, C.D., Curtis, M., Limpenny, D.S. e Meadows, W.J., 2005. Assessment of the re-habilitation of
the seabed following marine aggregate dredging - part II (Avaliação da reabilitação do fundo marinho
após a dragagem de inertes marinhos- parte II). Sci. Ser. Tech Rep., Cefas Lowestoft, 130: 82pp.

Guia sobre os minerais marinhos
Tipo de exploração: Dragagem de areia e gravilha
País: Reino Unido
Descrição:
Este documento de orientação incide principalmente sobre a areia e a gravilha, uma vez que
constituem a maior parte dos minerais dragados dos fundos marinhos britânicos. Contudo, o guia
também se ocupa de outros minerais que podem ser dragados do fundo marinho, tais como maërl
(algas marinhas calcificadas), o carvão e os minerais metalíferos. A fim de assegurar que a sua
extracção não cause impactos negativos inaceitáveis, as actividades de dragagem são objecto de
uma série de controlos obrigatórios.
O Governo deseja o prosseguimento das actividades de dragagem das areias e da gravilha marinho
desde que estas respeitem os princípios do desenvolvimento sustentável. O Governo considera que
tal só pode ser conseguido mediante a redução da área total autorizada para a dragagem, a
localização cuidadosa das novas zonas de dragagem, a avaliação do impacto ambiental sempre que
seja necessário, etc.
A Declaração ambiental deve contemplar as medidas práticas que podem ser tomadas para atenuar
os efeitos das actividades extractivas propostas. Estas devem ser específicas do local e
estreitamente ligadas a possíveis efeitos ambientais concretos que foram identificados durante o
processo de avaliação do impacto ambiental. Entre as medidas de atenuação, pode referir-se
nomeadamente:
•
a modificação da profundidade da dragagem, para tornar aceitáveis as mudanças no plano
hidrodinâmico e os padrões de transporte dos sedimentos;
•
o traçado de rotas consensuais de navegação de draga, de forma a minimizar as
interferências com a navegação, a pesca e outras utilizações do mar;
•
a delimitação de zonas autorizadas para proteger as pescas frágeis, optimizar o acesso à
pesca tradicional e reduzir o impacto sobre conjuntos bentónicos sensíveis;
•
a definição de zonas de exclusão a fim de proteger comunidades raras ou estáveis
detectadas em pequenas zonas dentro de uma zona de aplicação muito mais extensa;
•
a escolha da técnica de dragagem, bem como o calendário e a divisão do trabalho, podem
igualmente contribuir para prevenir as perturbações;
•
as restrições sazonais, se adequado, para minimizar os impactos nas populações de peixes
migradores ou de peixes ou nas fases vulneráveis dos peixes ou dos bentos;
•
a criação de zonas de protecção intermédias em redor de sepulturas de guerra, destroços de
naufrágios ou outros sítios marinhos de interesse arqueológico, condutas ou cabos
submersos.
As orientações incluem ainda a monitorização dos efeitos no ambiente.
Referência: Documento de orientação «Marine Mineral Guidance 1: Extraction by dredging from the
English seabed».2006, Departamento das Comunidades e do Governo Local, Reino Unido.
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Boas práticas de dragagem de inertes marinhos
Tipo de exploração: Dragagem de inertes marinhos
País: Reino Unido
Descrição:
Os agregados marinhos desempenham um importante papel no aprovisionamento de matériasprimas de alta qualidade, tanto para a indústria da construção, como para a protecção costeira do
Reino Unido. A areia e a gravilha são normalmente extraídas do fundo do mar através de dragas
providas de funil de sucção, capazes de transportar cargas de até 9 000 toneladas, directamente dos
locais de dragagem ao largo da costa para os cais próximos dos locais de utilização. As zonas de
dragagem são autorizadas pelo The Crown Estate, após uma exaustiva avaliação de impacto
ambiental e um processo de consulta com as partes interessadas, anteriormente regulado pelo
Communities & Local Government (CLG) (Departamento das Comunidades e do Governo Local) e o
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) (Departamento dos Assuntos
Ambientais, Alimentares e Rurais), e agora pela Marine and Fisheries Agency (MFA) (Agência para o
Mar e a Pesca), agência executiva da Defra.
Em 2002, o Governo criou uma fonte adicional de financiamento, mediante a aplicação de uma taxa
sobre os inertes primários, provenientes tanto de terras firmes como de fontes marinhas. Este
Aggregate Levy Sustainability Fund (ALSF) tem quatro objectivos fundamentais:
1. Minimizar a procura de inertes primários;
2. Promover a extracção e o transporte respeitadores do ambiente;
3. Colmatar os impactos ambientais resultantes de anteriores extracções de inertes;
4. Compensar as comunidades locais pelos impactos resultantes da extracção de inertes.
O ALSF marinho em Inglaterra foi criado sobretudo para apoiar a investigação que conduzirá a um
maior conhecimento da Natureza e da sensibilidade dos recursos marinhos às perturbações
causadas pela dragagem de inertes, bem como a forma de minimizar tais impactos.
O guia inclui, ainda, outras secções interessantes, como os Recursos Naturais dos Fundos Marinhos,
acompanhados de projectos e exemplos, principalmente sobre a representação cartográfica dos
recursos do subsolo marinho; Atenuação e gestão da dragagem de inertes marinhos, etc.
Referência: Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. Actas da Conferência:
Setembro 2006. Editores: Newell e Garner.
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Estratégia da indústria britânica de inertes marinhos
Tipo de exploração: Dragagem de inertes marinhos
País: Reino Unido
Descrição:
A extracção de inertes marinhos é praticada numa superfície muito reduzida da plataforma
continental britânica, já que, em geral, apenas 140 Km2 são dragados anualmente. Apesar desta
pegada limitada, a indústria reconhece que o meio marinho em que opera é delicado e aceita que
tem a responsabilidade de gerir as suas operações de forma a minimizar qualquer efeito sobre o
meio marinho e os outros utilizadores. No capítulo da protecção ambiental, foram identificados alguns
objectivos e indicadores-chave:
- Minimizar a pegada territorial das operações de dragagem através de uma gestão responsável e
eficaz;
- Manter e desenvolver a contribuição da indústria para o conhecimento dos habitats marinhos
constituídos de areia e gravilha e do meio marinho histórico da Grã-Bretanha;
- Reduzir o impacto das emissões atmosféricas, libertadas pelos processos de produção e
transporte.
Referências: Strength from the depths. A sustainable development strategy for the British marine
aggregate industry. BMAPA (British Marine Aggregate Producers Association). Novembro de 2006.

6 Monitorização e indicadores
Desenvolvimento de indicadores para a gestão integrada de matérias-primas e conservação
da natureza na indústria cimenteira alemã (projecto-piloto na fábrica de cimento de
Schelklingen)
Tipo de exploração: Fábrica de cimento
País: Alemanha
Descrição:
Um projecto-piloto realizado na fábrica de cimento de Schelklingen forneceu soluções com
fundamento científico que visam uma maior optimização do equilíbrio entre a extracção de matériasprimas e a conservação da natureza. A extracção de matérias-primas destinadas à produção de
cimento representa uma intervenção substancial na natureza e na paisagem. Contudo, mesmo
quando se encontram em actividade, as pedreiras podem desempenhar uma função importante na
protecção da natureza e das espécies: graças às condições específicas da sua localização, muitas
vezes oferecem um habitat para espécies animais e vegetais raras ou ameaçadas que praticamente
desapareceram das paisagens cultivadas. O objectivo deste projecto-piloto consistia em desenvolver
indicadores que permitissem medir a diversidade das espécies e dos habitats nas pedreiras.
Foram desenvolvidos e verificados indicadores qualitativos e quantitativos de biodiversidade, a fim de
tornar possível a avaliação, nomeadamente, dos efeitos das medidas de conservação antes, durante
e após a exploração mineira. Os indicadores foram posteriormente integrados num Plano de acção
para a biodiversidade e num Plano de acção para as espécies. Estes integram a análise das
deficiências detectadas, a investigação, a monitorização e o planeamento das medidas restritivas,
incluindo as estimativas de custos, e sustentam assim as possibilidades e os objectivos dos
instrumentos de planeamento existentes e, em especial, os seus conteúdos ecológicos.
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Durante o projecto, foram desenvolvidos diferentes indicadores para a flora, a fauna e os tipos de
habitats, concebidos para se adaptarem às condições específicas e ao potencial das zonas de
exploração mineira, de forma a encontrar um equilíbrio entre os pedidos de exploração de pedreiras
e a necessidade de proteger a natureza. Os indicadores de biodiversidade foram testados durante o
projecto numa pedreira de cimento, em Schelklingen, no sul da Alemanha, tal como os diferentes
procedimentos para o acompanhamento da diversidade de espécies e habitats.
As conclusões observadas foram utilizadas como base de referência para desenvolver os Planos de
acção para a biodiversidade que cobriam as medidas específicas para manter e promover a
diversidade das espécies. Os resultados do projecto foram discutidos num seminário com peritos das
empresas e federações de diferentes indústrias de extracção de minerais não metálicos e mediante
um diálogo entre as partes interessadas, incluindo as autoridades e ONG.
Referências: Tränkle, U., Rademacher, M., Friedel, G., Löckener, R. , Basten, M. & Schmid, V.
2008. Sustainability indicators for integrated management of raw material and nature conservation –
pilot projecto in the Schelklingen cement plant. (Indicadores de sustentabilidade para a gestão
integrada de matérias-primas e da conservação da Natureza – projecto-piloto na fábrica de cimento
de Schelklingen). Cement International: 4/2008 (vol. 6) pp 68-75. Informação (em alemão) disponível
em: http://www.initiative-nachhaltigkeit.de/
Monitorização dos efeitos das pedreiras nas ZPE ou nas suas proximidades na Catalunha
Tipo de exploração: Extracção de inertes
País: Espanha
Habitats/espécies visados: Falco naumanni (francelho), Tetrax tetrax (sisão), Burhinus oedicnemus
(alcaravão), Melanocorhypha calandra (calhandra real), Miliaria calandra (trigueirão, Alauda arvensis
(laverca), Galerida theklae (cotovia escura), Galerida cristata (cotovia de poupa)
SIC/ZPE: Várias ZPE nas planícies de Lérida
Descrição:
Em 2004, foi celebrado um acordo entre a associação regional de inertes (Gremi d’Àrids de
Catalunya) e o Departamento do Ambiente do Governo Regional da Catalunha com o propósito de
de avaliar a eficácia das medidas de atenuação acordadas para as aves estepárias nas ZPE ou em
zonas situadas na proximidade desta últimas, em que decorrem actividades de extracção de inertes.
Apesar de não se prever um impacto significativo nas ZPE, dado que as zonas mais importantes
para as aves estepárias não foram afectadas pelas actividades extractivas, foram acordadas
algumas medidas de atenuação adicionais, a fim de para prevenir qualquer risco potencial de perda
de habitat. Estas medidas de atenuação incluíram a criação de novos espaços de pousio em campos
anteriormente cultivados e a sua subsequente gestão como habitat adequado para aves estepárias,
por exemplo mediante pastagens através de pasto, ceifa e sementeira.
A monitorização efectuada por peritos científicos reputados revelou que não se registava qualquer
redução das antigas populações de espécies presentes na zona e que as novas zonas de pousio
geridas para aves estepárias estavam a ser utilizadas de forma eficaz pelas espécies-alvo. Nas
referidas zonas registou-se mesmo um certo aumento da presença de espécies. Por exemplo, a
utilização das novas terras de pousio pelo sisão era muito elevada. Apesar de representarem apenas
5% da ZPE de Balaguer (1,358 ha), estas zonas de pousio acolhiam cerca de 15 a 20% dos machos
observados durante o período de reprodução e das fêmeas com crias registadas na ZPE.
Referência: Estudo de caso facilitado pela FdA - Federación de Áridos, (Federação de Inertes de
Espanha), 2008.
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7 Cooperação com autoridades competentes e partes interessadas

Exemplos de boa cooperação no Reino Unido
Tipo de exploração: diferentes tipos de actividades extractivas
País: Reino Unido
Descrição:
Existe uma boa cooperação geral entre as indústrias mineiras e as organizações de conservação da
natureza. Cerca de 700 Sítios de Interesse Científico Especial (SICE) importantes à escala nacional
e muitos mais sítios de conservação da natureza, de importância local, estão associados às
actividades extractivas, e grandes zonas de habitats de grande valor foram criadas graças à
restauração de pedreiras.
Nos últimos dez anos, o Forum de Minerais e Conservação da Natureza, uma parceria entre a
indústria de minerais e a English Nature (actualmente Natural England), o organismo governamental
responsável pela defesa e conservação da Natureza, desempenhou um papel central incentivando
os profissionais da indústria extractiva e os defensores da conservação da natureza a desenvolver
conjuntamente, partilhar e divulgar boas práticas.
Mais recentemente, a parceria Nature After Minerals, entre a Natural England e a RSPB prosseguiu a
cooperação com a indústria mineral no sentido da criai mais habitats prioritários em locais de
exploração mineira. Por exemplo, actualmente existe um acordo entre a Natural England e uma
empresa de extracção de turfa para restaurar um habitat de turfeira criada em terras baixas numa
ZEC, nos pauis de Thorne e Hatfield, em Yorkshire do Sul e Wedholme Flow, no condado de
Cúmbria.
Referências: http://www.mineralsandnature.org.uk/
http://www.afterminerals.com/

As «Células de Reflexão»
Tipo de exploração: Extracção de inertes
País: França
SICI/ZPE: ZPE La Bassée
Descrição:
As «Células de reflexão» são grupos voluntários formados por autoridades competentes,
representantes das indústrias extractivas e partes interessadas locais para debater a questão do
desenvolvimento de actividades extractivas num espaço coerente relacionado com um depósito
mineral (por exemplo, 500-2000 ha na ZPE de La Bassée, Île de France).
A finalidade consiste em organizar a exploração racional de materiais e discutir uma estratégia para a
reabilitação dos sítios. Estes grupos são um novo elemento intermédio na tomada de decisão, entre
o regime departamental de pedreiras e a autorização individual de exploração. Nos últimos doze
anos foram criados vários grupos de reflexão em diferentes zonas da região da “Ile-de-France”, em
que existem e são explorados jazigos importantes, alguns dos quais estão incluídos em zonas Natura
2000 (por exemplo, a ZPE de La Bassée, com 27 643 ha).
Referência: DRIRE Ile-de-France. 2006. Etude sur l’aménagement global des carrières à l’échelle du
gisement. Relatório elaborado pela Écosphère.
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Cooperação entre a indústria extractiva não energética e as autoridades regionais ambientais
na Catalunha
Tipo de exploração: Extracção de inertes
País: Espanha
Descrição:
Existe boa comunicação e cooperação nesta região, entre os promotores de projectos e as
autoridades regionais competentes para a aprovação de projectos, numa tentativa de simplificar os
procedimentos e encontrar soluções adequadas para cada caso.
Nesse sentido, foram realizadas algumas iniciativas conjuntas entre a autoridade regional e uma
associações de empresas de extracção de inertes (Gremi d’Arids), implicando também algumas
instituições científicas, para promover e desenvolver boas práticas nas actividades extractivas na
Catalunha. Foi publicado um guia de boas práticas e um manual de técnicas de restauração das
zonas exploradas na região.
Foram igualmente estabelecidos acordos entre o Governo regional e os responsáveis pela
exploração para definir medidas de atenuação adequadas e melhorar as condições naturais nas
zonas em que são desenvolvidas actividades extractivas. Por exemplo, estes acordos permitiram a
implementação de acções destinadas a melhorar os habitats de aves estepárias ameaçadas numa
ZPE em que também se encontram em exploração importantes depósitos de gravilha que estão
sujeitos a medidas especiais para evitar e atenuar os impactos.
Referências: Estudo de caso facilitado pela FdA - Federación de Áridos, (Federação de Inertes de
Espanha), 2008.
Guia de boas práticas (em catalão) disponível em: http://www.gremiarids.com/pdf/GBP.pdf

Cooperação entre uma associação de conservação da natureza e um operador de pedreira na
Bélgica
Tipo de exploração: Pedreira de calcário
País: Bélgica
Habitats/espécies visados: Prados secos
SIC/ZPE: Devant-Bouvignes
Descrição:
A pedreira de 150 hectares, situada na cidade de Dinant, em Leffe (sul da Bélgica), destina-se à
produção de calcário. O sítio está próximo de uma reserva natural (Devant-Bouvignes) também
classificada como sítio Natura 2000 desde 2005. A zona é rica em prados secos sobre calcário onde
evolui uma grande diversidade de plantas e insectos.
O responsável pela exploração confiou a uma associação de protecção da natureza (a Natagora) a
gestão de uma zona de 35 hectares situada entre a zona de reserva e a pedreira. A sua experiência
permitiu a realização de um projecto para a restauração e gestão de prados secos, que incluía a
reintrodução de gado ovino na zona. O projecto também foi financiado pelo fundo europeu «LIFENatureza» (projecto LIFE02 NAT/B/008593 Recuperação e gestão sustentável dos prados secos do
Alto Mosa).
Referência: Mertens, D. (apresentação) 2007. UEPG partnership with IUCN for Countdown 2010.
High Level Conference on Business and Biodiversity (Conferência de alto nível sobre empresa e
biodiversidade), Novembro de 2007. Lisboa.
Ver também:
http://www.mineralsday.eu/fileadmin/Downloads/Biodiversity_Case_Studies/Holcim_Granulats_Belgiq
ue__sheep_reintroduction_pdf

Orientações da Comissão Europeia sobre a realização de novas actividades extractivas não energéticas em conformidade
com os requisitos da rede Natura 2000

Cooperação entre o Ministério do Ambiente e a Associação alemã de matérias-primas para a
cerâmica
Tipo de exploração: Argila
País: Alemanha
Habitats/espécies visados: Sapo de barriga amarela e o tritão de crista
Descrição:
Em Maio de 2009, a Associação alemã de matérias-primas para a cerâmica, «Bundesverband
Keramische Rohstoffe e.V. (BKR)», e o Ministério do Ambiente, das Florestas e da Defesa do
Consumidor da Renânia-Palatinado (Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in
Rheinland-Pfalz) assinaram um acordo para a protecção das espécies da rede Natura 2000.
O acordo reconhece que os locais de extracção de matérias-primas para a cerâmica assumem
especial interesse para a conservação nacional e europeia, uma vez que da extracção de argila
podem resultar habitats adequados para espécies ameaçadas:
- Os anfíbios, como o sapo de barriga amarela e o sapo corredor beneficiam especialmente dos
solos de argila esparsamente cobertos e dos charcos de águas argilosas pouco profundas
resultantes da extracção de argila.
- Outros anfíbios, como a perereca, preferem águas mais cobertas que se criam durante fases
temporárias de redução da actividade e após o termo das actividades extractivas.
- As espécies de aves, como o bufo real, encontram sítios de incubação adequados em paredes
rochosas irregulares.
O acordo visa proteger o sapo de barriga amarela (Bombina variegata) e o tritão de crista (Triturus
cristatus). É aplicável aos locais de extracção (sítios autorizados) e aos locais para os quais está
prevista a extracção (sítios de extracção futuros), que estão situados dentro e fora das zonas Natura
2000 designadas.
Nas zonas de extracção no interior de zonas Natura 2000, o acordo incentiva a avaliação Natura
2000. A extracção nestes sítios é concebida e realizada tendo em conta a manutenção e o
desenvolvimento das espécies-alvo.
Em qualquer caso, este acordo facilita a troca recíproca e precoce de informações sobre projectos e
de factos novos e perspectivas entre os organismos responsáveis pela conservação da natureza e as
empresas, bem como a procura mútua de soluções em caso de conflitos.
Referência: Estudo de caso facilitado pela IMA Europe.
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ANEXO 3
Acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias sobre processos relacionados com a natureza e
a biodiversidade
Em seguida, são apresentadas algumas passagens de processos judiciais do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias relativos ao artigo 6.º, n,ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats» referidos no
documento de orientação e que podem ajudar a compreender as disposições das Directivas «Aves»
e «Habitats».
Algumas informações pormenorizadas sobre os processos judiciais até 2006 também podem ser
consultadas na brochura «Nature and Biodiversity Cases. Ruling of the European Court of Justice»,
publicada pela Comissão Europeia em 2006 e disponível no seguinte endereço:
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf.

Processo C-6/04. Comissão das Comunidades Europeias contra Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlanda do Norte. Incumprimento do Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservação dos habitats
naturais - Fauna e flora.
Sumário do Acórdão
[…]
3. Ambiente – Preservação dos habitats naturais bem como da fauna e da flora selvagens – Directiva
92/43 – Zonas especiais de conservação – Obrigações dos Estados-Membros – Avaliação das
incidências de um projecto sobre um sítio – Surgimento da obrigação de proceder a uma avaliação
(Directiva 92/43 do Conselho, artigo 6.º, n.º 3).
O artigo 6.°, n.° 3, da Directiva 92/43, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da
flora selvagens, sujeita a exigência de uma avaliação adequada das incidências de um plano ou
projecto não directamente relacionados com a gestão de um sítio em zona de protecção especial à
condição de haver uma probabilidade ou um risco de este último afectar o sítio em causa de modo
significativo. Tendo em conta, em especial, o princípio da precaução, tal risco existe quando não se
possa excluir, com base em elementos objectivos, que o referido plano ou projecto afecta o sítio em
causa de modo significativo. (cf. n.º 54).
Acórdão (passagens mais relevantes)
[…]
52 Segundo a Comissão, embora os planos de utilização dos solos não autorizem por si os projectos
de desenvolvimento e ainda que estes últimos tenham de ser objecto de uma licença emitida nos
termos dos procedimentos habituais, influenciam consideravelmente as decisões tomadas nesta
matéria. Entende portanto que esses planos devem também ser objecto de uma avaliação adequada
das suas incidências no sítio em causa.
[…]
54 A este propósito, há que recordar que o Tribunal de Justiça já considerou que o artigo 6.º, n.º 3,
da Directiva «Habitats» sujeita a exigência de uma avaliação adequada das incidências de um plano
ou projecto à condição de haver uma probabilidade ou um risco de este último afectar o sítio em
causa de modo significativo. Tendo em conta, em especial, o princípio da precaução, tal risco existe
quando não se possa excluir, com base em elementos objectivos, que o referido plano ou projecto
afecta o sítio em causa de modo significativo (v., neste sentido, acórdão de 7 de Setembro de 2004,
Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Colect., p. I-7405, n.ºs 43 e 44).
[…]
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56 Resulta assim do exposto que, ao não submeter os planos de utilização dos solos a uma
avaliação adequada das suas incidências nas ZPE, o artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats»
não foi transposto de forma suficientemente clara e precisa para o ordenamento jurídico do Reino
Unido e, consequentemente, há que considerar procedente a acção intentada pela Comissão
relativamente a esta questão.
[…]
117 A este propósito, como refere com razão a advogada-geral nos n.ºs 131 e 132 das conclusões,
as partes não contestam que o Reino Unido exerce direitos soberanos na sua zona económica
exclusiva e na plataforma continental nem que a Directiva «Habitats» é assim aplicável fora das
águas territoriais dos Estados-Membros. Daqui resulta que tem de lhe ser dada aplicação na referida
zona económica exclusiva.
[…]
Acórdão completo disponível em:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0006:EN:HTML

Processo C-98/03. Comissão das Comunidades Europeias contra República Federal da Alemanha.
Incumprimento do Estado - Directiva 92/43/CEE - Preservação dos habitats naturais - Fauna e flora
selvagens – Avaliação dos efeitos de certos projectos no sítio protegido - Protecção das espécies.
Acórdão (passagens mais relevantes)
[…]
31 A Comissão acusa a República Federal da Alemanha de transposição incompleta para o seu
direito nacional do artigo 6.°, n.ºs 3 e 4, da directiva, na medida em que a definição do conceito de
«projecto» que figura no parágrafo 10, n.° 1, ponto 11, alíneas b) e c), da BNatSchG 2002 e aplicável
aos projectos realizados no exterior das ZEC é demasiado restritivo e exclui da obrigação de
avaliação das incidências determinadas intervenções e outras actividades potencialmente nocivas
para os sítios protegidos.
32 Quanto aos projectos na acepção do parágrafo 10, n.º 1, ponto 11, alínea b), da BNatSchG 2002,
a Comissão sustenta que, na medida em que estes apenas incluem as intervenções na natureza e
na paisagem na acepção do parágrafo 18 dessa mesma lei, certos projectos que podem afectar de
forma significativa sítios protegidos não estão sujeitos a uma avaliação prévia das incidências no sítio
em conformidade com o artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, da directiva. Com efeito, o n.º do referido parágrafo 18
apenas abrange as alterações de forma ou de utilização das superfícies de base, mas não tem em
consideração todas as outras actividades ou medidas não centralizadas na superfície de base de um
sítio protegido nem aquelas que não fazem nenhuma alteração, mesmo quando sejam susceptíveis
de afectar significativamente esse sítio. Na realidade, o conceito de «projecto» na acepção do
parágrafo 10, n.º 1, ponto 11, alínea b), da BNatSchG 2002, que visa as intervenções realizadas fora
das ZEC, é mais restrito do que o conceito de projecto que figura na alínea a) do mesmo artigo, que
diz respeito aos projectos realizados no interior de uma ZEC. Ora, na sua definição das medidas a
submeter a uma avaliação das incidências, a directiva não prevê uma distinção consoante essas
medidas sejam efectuadas no exterior ou no interior de um sítio protegido.
Acórdão completo disponível em:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79939889C19030098&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

Processo C-117/03. Società Italiana Dragaggi SpA e outros contra Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti and Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Pedido de decisão prejudicial:
Consiglio di Stato – Itália. Directiva 92/43/CEE – Preservação dos habitats naturais - Fauna e da flora
selvagens – Lista nacional dos sítios susceptíveis de serem identificados como sítios de importância
comunitária – Medidas de conservação.
Sumário do Acórdão
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Ambiente – Preservação dos habitats naturais bem como da fauna e da flora selvagens – Directiva
92/43 – Zonas especiais de conservação - Lista nacional dos sítios susceptíveis de serem
identificados como sítios de importância comunitária – Medidas de conservação – Não aplicação das
medidas previstas no artigo 6.º, n.ºs 2 a 4 – Obrigação de os Estados-Membros de salvaguardarem
os seus interesses ecológicos (Directiva 92/43 do Conselho, artigos 4.º, n.º 5 e 6.º, n.ºs 2 a 4).
O artigo 4.º, n.º 5, da Directiva 92/43, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da
flora selvagens, deve ser interpretado no sentido de que as medidas de protecção previstas no artigo
6.º, n.ºs 2 a 4, dessa directiva apenas se impõem em relação aos sítios que, nos termos do artigo
4.º, n.º 2, terceiro parágrafo, da directiva, estejam inscritos na lista de sítios seleccionados como
sítios de importância comunitária, decidida pela Comissão segundo o procedimento referido no artigo
21.º dessa directiva. Consequentemente, estas medidas não se aplicam aos sítios que constam das
listas nacionais enviadas à Comissão nos termos do artigo 4.º, n.º 1, da directiva.
Contudo, por força da mesma directiva, os Estados-Membros estão obrigados, no que respeita aos
sítios referidos em último lugar, susceptíveis de serem identificados como sítios de importância
comunitária, e, em especial, aos que alojam tipos de habitats naturais prioritários ou espécies
prioritárias, a tomar medidas de protecção adequadas, à luz do objectivo de conservação referido
pela directiva, para salvaguardar o interesse ecológico pertinente que esses sítios revestem a nível
nacional (cf. n.ºs 21, 22, 25, 28-30 e disp.).
Acórdão completo disponível em:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&docrequire=alldocs&numaff=c117/03

Processo C-127/02. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee e Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Vogels v Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Pedido de
decisão prejudicial: Raad van State. Directiva 92/43/CEE – Preservação dos habitats naturais bem
como da fauna e da flora selvagens – Conceito de «plano» ou «projecto» – Avaliação das incidências
de determinados planos ou projectos no sítio protegido.
Sumário do Acórdão
[…]
3. Ambiente – Preservação dos habitats naturais bem como da fauna e da flora selvagens – Directiva
92/43 – Autorização de um plano ou projecto no sítio protegido – Condições – Avaliação adequada
das suas incidências – Identificação dos aspectos que podem afectar os objectivos de conservação
do sítio. (Directiva 92/43 do Conselho, artigo 6.º, nº 3, primeiro período)
O artigo 6.º, n.º 3, da Directiva 92/43, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da
flora selvagens, deve ser interpretado no sentido de que qualquer plano ou projecto não directamente
relacionado com a gestão do sítio protegido e não necessário para essa gestão será objecto de uma
avaliação adequada das suas incidências no mesmo à luz dos objectivos de conservação desse sítio,
quando não se possa excluir, com base em elementos objectivos, e designadamente tendo em conta
as características e condições ambientais específicas do mesmo sítio, que o afecte de modo
significativo, individualmente ou em conjugação com outros planos ou projectos. Essa avaliação
dessas incidências implica que, antes da aprovação do plano ou do projecto, sejam identificados,
tendo em conta os melhores conhecimentos científicos na matéria, todos os aspectos do plano ou do
projecto que possam, por si sós ou em conjugação com outros planos ou projectos, afectar os
objectivos de conservação desse sítio.
As autoridades nacionais competentes, tendo em conta a avaliação adequada dos efeitos do plano
ou do projecto no sítio em causa à luz dos objectivos de conservação deste último, só autorizam
esse plano ou esse projecto desde que tenham a certeza de que o mesmo é desprovido de efeitos
prejudiciais para o referido sítio. Assim acontece quando não subsiste nenhuma dúvida razoável do
ponto de vista científico quanto à inexistência de tais efeitos (ver n.ºs 45, 49, 61, parte decisória 3-4).
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4. Ambiente – Preservação dos habitats naturais bem como da fauna e da flora selvagens – Directiva
92/43 – Falta de transposição – Verificação pelo órgão jurisdicional nacional da legalidade da
autorização de um plano ou de um projecto no sítio protegido – Admissibilidade. (Directiva 92/43,
artigo 6.º, n.º 3)
Quando um órgão jurisdicional nacional é chamado a verificar a legalidade de uma autorização
relativa a um plano ou a um projecto na acepção do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva 92/43, relativa à
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, pode fiscalizar se os limites
impostos por essa disposição à margem de apreciação das autoridades nacionais competentes
foram respeitados, mesmo que essa disposição não tenha sido transposta para o ordenamento
jurídico do Estado-Membro em causa, apesar de ter expirado o prazo previsto para esse efeito. Na
verdade, o efeito útil da Directiva 92/43 seria enfraquecido se, nesse caso, os particulares fossem
impedidos de o invocar em juízo e os órgãos jurisdicionais nacionais impedidos de o tomar em
consideração. (ver n.ºs 66, 70, disp. 5).
Acórdão
[…]
36 Com efeito, a autorização de um plano ou projecto, concedida nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da
Directiva «Habitats», supõe necessariamente que tal plano ou projecto tenha sido considerado
insusceptível de afectar a integridade do sítio em causa e, por consequência, também de provocar
deteriorações ou perturbações significativas na acepção do n.º 2 do referido artigo.
43 Daí resulta que o artigo 6.º, n.º 3, primeiro período, da Directiva «Habitats» faz depender a
exigência de uma avaliação adequada das incidências de um plano ou projecto da condição de haver
uma probabilidade ou um risco de este último afectar o sítio em causa de modo significativo.
44 Ora, tendo em conta, em especial, o princípio da precaução, que é um dos fundamentos da
política de protecção de nível elevado prosseguida pela Comunidade no domínio do ambiente, nos
termos do artigo 174.º, n.º 2, primeiro parágrafo, CE e à luz do qual deve ser interpretada a Directiva
«Habitats», tal risco existe quando não se pode excluir, com base em elementos objectivos, que o
referido plano ou projecto afecte o sítio em causa de modo significativo (v., por analogia,
designadamente, acórdão de 5 de Maio de 1998, Reino Unido/Comissão, C-180/96, Colect.,
p. I-2265, n..ºs 50, 105 e 107). Tal interpretação da condição a que está subordinada a avaliação dos
efeitos de um plano ou projecto num sítio determinado, que implica que, em caso de dúvida quanto à
inexistência de efeitos significativos, se deva proceder a tal avaliação, permite evitar, de forma eficaz,
que sejam autorizados planos ou projectos que afectem a integridade do sítio em causa e contribui,
assim, para realizar, em conformidade com o terceiro considerando e com o artigo 2.º, n.º 1, da
Directiva «Habitats», o seu objectivo principal, a saber, assegurar a biodiversidade através da
conservação dos habitats naturais bem como da fauna e da flora selvagens.
45 Tendo em conta o exposto, há que responder à terceira questão, alínea a), que o artigo 6.º, n.º 3,
primeiro período, da Directiva «Habitats» deve ser interpretado no sentido de que qualquer plano ou
projecto não directamente relacionado com a gestão do sítio e não necessário para essa gestão será
objecto de uma avaliação adequada das suas incidências no mesmo à luz dos objectivos de
conservação desse sítio, quando não se possa excluir, com base em elementos objectivos, que tal
plano ou projecto afecte o referido sítio de modo significativo, individualmente ou em conjugação com
outros planos ou projectos.
[…]
48 Pelo contrário, quando tal plano ou projecto implique o risco de comprometer os objectivos de
conservação do sítio em causa, deve necessariamente ser considerado susceptível de afectar este
último de forma significativa. No âmbito da apreciação prospectiva dos efeitos resultantes do referido
plano ou projecto, o seu carácter significativo deve, como defendeu, em substância, a Comissão, ser
determinado designadamente à luz das características e condições ambientais específicas do sítio a
que respeita esse plano ou projecto.
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49 Por conseguinte, há que responder à terceira questão, alínea b), que, por força do artigo 6.º,
n.º 3, primeiro período, da Directiva «Habitats», quando um plano ou projecto não directamente
relacionado com a gestão do sítio e não necessário para essa gestão implique o risco de
comprometer os seus objectivos de conservação, deve ser considerado susceptível de afectar esse
sítio de forma significativa. A apreciação do referido risco deve ser efectuada, designadamente, à luz
das características e condições ambientais específicas do sítio a que respeita esse plano ou projecto.
[…]
54 Tal avaliação implica, portanto, que sejam identificados, tendo em consideração os melhores
conhecimentos científicos na matéria, todos os aspectos do plano ou do projecto que possam, por si
sós ou em conjugação com outros planos ou projectos, afectar os referidos objectivos. Ora, estes
objectivos podem, como resulta dos artigos 3.º e 4.º da Directiva «Habitats» e, em especial, do n.º 4
desta última disposição, ser determinados em função, designadamente, da importância dos sítios
para a manutenção ou o restabelecimento, num estado de conservação favorável, de um tipo de
habitat natural do anexo I da referida directiva ou de uma espécie do seu anexo II e para a coerência
da rede Natura 2000, bem como das ameaças de degradação e de destruição que ameaçam esses
sítios.
[…]
57 Assim, quando subsista uma incerteza quanto à inexistência de efeitos prejudiciais para a
integridade do referido sítio resultantes do plano ou do projecto considerado, a autoridade
competente deverá recusar a sua autorização.
58 A este respeito, há que referir que o critério da autorização previsto no artigo 6.º, n.º 3, segundo
período, da Directiva «Habitats» integra o princípio da precaução (v. acórdão de 5 de Maio de 1998,
National Farmers’ Union e o., C-157/96, Colect., p. I-2211, n.º 63) e permite prevenir de forma eficaz
os actos contra a integridade dos sítios protegidos devidos aos planos ou projectos considerados.
Um critério de autorização menos estrito do que o que está em causa não pode garantir de forma
igualmente eficaz a realização do objectivo de protecção dos sítios da referida disposição.
59 Assim, nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats», as autoridades nacionais
competentes, tendo em conta as conclusões da avaliação adequada dos efeitos da pesca mecânica
de berbigão no sítio em causa à luz dos objectivos de conservação deste último só autorizam tal
actividade desde que tenham a certeza de que esta é desprovida de efeitos prejudiciais para a
integridade desse sítio. Assim acontece quando não subsiste nenhuma dúvida razoável do ponto de
vista científico quanto à inexistência de tais efeitos (v., por analogia, acórdão de 9 de Setembro de
2003, Monsanto Agricoltura Italia e o., C-236/01, ainda não publicado na Colectânea, n.ºs 106 e
113).
Acórdão completo disponível em:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0127:EN:HTML

Processo C-201/02. The Queen, a pedido da Delena Wells contra Secretary of State for Transport,
Local Government and the Regions. Pedido de decisão prejudicial: High Court of Justice (England &
Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - «Directiva 85/337/CEE – Avaliação dos
efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente - Medida nacional que concede
uma autorização de exploração mineira sem efectuar a avaliação dos efeitos no ambiente - Efeito
directo das directivas - Situação triangular».
Resumo do Acórdão
1. Ambiente — Avaliação dos efeitos de determinados projectos no ambiente — Directiva 85/337 —
Obrigação de as autoridades competentes realizarem a avaliação prévia à autorização — Conceito
de autorização na acepção do artigo 1.º, n.º 2 — Decisão que fixa, para um projecto de retoma de
exploração mineira, novas condições — Inclusão — (Directiva 85/337 do Conselho, artigos 1.º, n.º 2,
2.º, n.º 1, e 4.º, n.º 2).
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O artigo 2.º, n.º 1, da Directiva 85/337, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos
públicos e privados no ambiente, que prevê que os Estados-Membros tomarão as disposições
necessárias para que, antes da concessão da aprovação, os projectos que possam ter um impacto
significativo no ambiente sejam submetidos à avaliação dos seus efeitos, conjugado com o artigo 4.º,
n.º 2, da directiva, deve ser interpretado no sentido de que, no âmbito de aplicação de disposições
como a section 22 do Planning and Compensation Act 1991 (lei britânica do ordenamento do
território e das indemnizações de 1991) e do anexo 2 do mesmo diploma, que prevê um regime
particular para as autorizações de exploração mineira (old mining permissions), as decisões tomadas
pelas autoridades competentes que tenham por efeito permitir a retoma de uma exploração mineira
constituem, no seu conjunto, uma «aprovação» na acepção do artigo 1.°, n.° 2, da referida directiva,
pelo que as autoridades competentes, se for esse o caso, têm a obrigação de efectuar uma avaliação
dos efeitos dessa exploração no ambiente. Num procedimento de autorização em várias etapas, esta
avaliação deve, em princípio, ser efectuada logo que seja possível identificar e avaliar todos os
efeitos que o projecto é susceptível de ter no ambiente. (ver n.ºs 42, 53, disp. 1).
[…]
Acórdão
[…]
20 Em 1947, foi concedida uma «old mining permission» para a pedreira de Conygar Quarry através
duma «interim development order» nos termos do Town and Country Planning (General Interim
Development) Order 1946.
21 […] Durante o mês de Junho de 1991, a exploração foi retomada por um breve período.
22 É pacífico que o local é extremamente sensível no plano do ambiente. A zona da pedreira ou a
zona adjacente à mesma foi objecto de numerosas classificações importantes para a protecção da
natureza e do ambiente.
23 No início de 1991, os proprietários da pedreira de Conygar Quarry requereram à MPA competente
o registo da sua «old mining permission» em conformidade com o Planning and Compensation Act
1991.
[…]
26 Dado que a MPA competente, por decisão de 22 de Dezembro de 1994, impôs condições mais
severas do que as propostas pelos proprietários da pedreira de Conygar Quarry, os mesmos
exerceram o seu direito de recurso para o Secretary of State.
27 Por decisão de 25 de Junho de 1997, o Secretary of State impôs 54 condições de exploração,
deixando alguns aspectos à apreciação da MPA competente (a seguir, juntamente com a decisão de
22 de Dezembro de 1994, «decisão de fixação de novas condições»).
28 Estes planos foram aprovados pela MPA competente por decisão de 8 de Julho de 1999 (a seguir
«decisão de aprovação de aspectos abrangidos pelas novas condições»).
29 Nem o Secretary of State nem a MPA competente analisaram a questão de saber se era
necessário proceder a uma avaliação dos efeitos sobre o ambiente nos termos da Directiva 85/337.
Em momento algum foi tida em consideração uma declaração formal em matéria de ambiente.
[…]
50 A este respeito, é de notar que, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, da Directiva 85/337, a avaliação
dos efeitos no ambiente deve ser realizada «antes da concessão da aprovação».
51 Nos termos do primeiro considerando da mesma directiva, está previsto que, no processo de
decisão, a autoridade competente tenha em conta os efeitos do projecto em questão no ambiente
«no mais breve prazo».
52 Assim, quando o direito nacional prevê que o procedimento de aprovação se desenrole em várias
etapas, sendo uma destas a decisão principal e outra uma decisão de execução que não pode ir
além dos parâmetros determinados pela decisão principal, os efeitos que o projecto é susceptível de
ter no ambiente devem ser identificados e avaliados quando do procedimento relativo à decisão principal.
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Só se esses efeitos apenas forem identificáveis quando do procedimento relativo à decisão de
execução é que a avaliação deve ser efectuada durante este procedimento.
53 Deve, por conseguinte, responder-se às primeira e segunda questões que o artigo 2.º n.º 1, da
Directiva 85/337, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da mesma, deve ser interpretado no sentido de
que, no âmbito de aplicação de disposições como a section 22 do Planning and Compensation Act
1991 e do anexo 2 do mesmo diploma, as decisões tomadas pelas autoridades competentes que
tenham por efeito permitir a retoma de uma exploração mineira constituem, no seu conjunto, uma
«aprovação» na acepção do artigo 1.°, n.° 2, da referida directiva, pelo que as autoridades
competentes, se for esse o caso, têm a obrigação de efectuar uma avaliação dos efeitos dessa
exploração no ambiente. Num procedimento de autorização em várias etapas, esta avaliação deve,
em princípio, ser efectuada logo que seja possível identificar e avaliar todos os efeitos que o projecto
é susceptível de ter no ambiente.
[…]
Acórdão completo disponível em:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0201:EN:HTML
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Processo C-226/08: Stadt Papenburg v Bundesrepublik Deutschland. Directiva 92/43/CEE —
Preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens – Artigos artigos 2.º, n.º 3, 4.º,
n.º 2, e 6.º, n.ºs 3 e 4, da Directiva 92/43/CEE do Conselho, conforme alterada pela Directiva
2006/105/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006 (JO 2006 L 363, p. 368).
Acórdão
[…]
O litígio no processo principal e as questões prejudiciais
10. A Stadt Papenburg é uma cidade portuária do Land da Baixa Saxónia, situada nas margens do
Ems, onde se encontra um estaleiro naval.
11. Para permitir que navios cujo calado ascende a 7,3 metros naveguem entre o estaleiro e o Mar
do Norte, o Ems deve ser aprofundado pelas «dragagens necessárias». Por decisão de 31 de Maio
de 1994 da Wasser- und Schifffahrtsdirectkion Nordwest (Direcção das Águas e da Navegação do
Noroeste), a Stadt Papenburg, o Landkreis Emsland e o Wasser- und Schifffahrtsamt Emden
(Instituto das Águas e da Navegação de Emden) foram autorizados a realizar, em caso de
necessidade, trabalhos de dragagem desse rio. A referida decisão é definitiva e implica, em
conformidade com o direito alemão, que as futuras «dragagens necessárias» são consideradas
autorizadas.
[…]
15. Segundo a Stadt Papenburg, os seus planos e os seus investimentos bem como o seu
desenvolvimento económico, enquanto cidade portuária que abriga um estaleiro naval, dependem da
possibilidade que oferece aos grandes navios, de continuarem a poder navegar no Ems. A Stadt
Papenburg receia que, em caso de inscrição do Unter- und Außenems na lista dos SIC, as
dragagens necessárias para esse efeito sejam obrigatoriamente submetidas, no futuro, e em cada
caso, à avaliação prevista no artigo 6.º, n..ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats».
[…]
Quanto às questões prejudiciais
[…]
Quinta questão
35 Com a sua quinta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se trabalhos
de manutenção contínuos do canal navegável do estuário em causa no litígio no processo principal,
que não estão directamente ligados ou não são necessários à gestão do sítio e que já foram
aprovados, por força do direito nacional, antes da extinção do prazo de transposição da Directiva
«Habitats», devem, na medida em que sejam susceptíveis de afectar o sítio em causa de modo
significativo, ser submetidos a uma avaliação da sua incidência nesse sítio, em aplicação do disposto
no artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats», em caso de prossecução desses trabalhos após a
inscrição do sítio na lista dos SIC, em conformidade com o disposto no artigo 4.º, n.º 2, terceiro
parágrafo, dessa directiva.
[…]
39. Ora, uma actividade que consiste em trabalhos de dragagem de um canal pode estar incluída no
conceito de «projecto» na acepção do artigo 1.º, n.º 2, segundo travessão, da Directiva 85/337, que
visa «outras intervenções no meio natural ou na paisagem, incluindo as intervenções destinadas à
exploração dos recursos do solo».
40. Por conseguinte, pode considerar-se que tal actividade está abrangida pelo conceito de
«projecto» que figura no artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats».
41. Seguidamente, o facto de a referida actividade ter sido definitivamente autorizada, nos termos do
direito nacional, antes da extinção do prazo de transposição da Directiva «Habitats», não constitui,
em si mesmo, um obstáculo a que possa ser considerada, aquando de cada intervenção no canal
navegável, um projecto distinto na acepção da Directiva «Habitats».
[...]
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47. Finalmente, deve salientar-se que se, tendo em conta, nomeadamente, a recorrência, a natureza
ou as condições de execução dos trabalhos de manutenção em causa no processo principal, estes
puderem ser vistos como constituindo uma operação única, em particular quando tenham por
objectivo manter em condições uma certa profundidade do canal navegável, através de dragagens
regulares e necessárias para esse efeito, esses trabalhos de manutenção podem ser considerados
como um único e mesmo projecto na acepção do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva «Habitats».
50. Tendo em conta o que precede, há que responder à quinta questão que o artigo 6.º, n.ºs 3 e 4,
da Directiva «Habitats» deve ser interpretado no sentido de que trabalhos de manutenção contínuos
do canal navegável de estuários, que não estão ligados ou não são necessários à gestão do sítio e
que já foram aprovados, nos termos do direito nacional, antes da extinção do prazo de transposição
da Directiva «Habitats», devem, na medida em que constituam um projecto e sejam susceptíveis de
afectar o sítio em causa de forma significativa, ser submetidos a uma avaliação da sua incidência
nesse sítio, em aplicação das referidas disposições, em caso de prossecução desses trabalhos após
a inscrição do sítio na lista dos SIC, em conformidade com o disposto no artigo 4.º, n.º 2, terceiro
parágrafo, dessa directiva.
51. Se, tendo em conta, nomeadamente, a recorrência, a natureza ou as condições de execução dos
referidos trabalhos, estes puderem ser vistos como constituindo uma operação única, em particular
quando tenham por objectivo manter em condições uma certa profundidade do canal navegável,
através de dragagens regulares e necessárias para o efeito, esses trabalhos podem ser
considerados como um único e mesmo projecto na acepção do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva
«Habitats».
[...]
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:
[…]
2. O artigo 6.º, n.ºs 3 e 4, da Directiva 92/43, conforme alterada pela Directiva 2006/105, deve ser
interpretado no sentido de que trabalhos de manutenção contínuos do canal navegável de estuários,
que não estão ligados ou não são necessários à gestão do sítio e que já foram aprovados, nos
termos do direito nacional, antes da extinção do prazo de transposição da Directiva 92/43, conforme
alterada pela Directiva 2006/105, devem, na medida em que constituam um projecto e sejam
susceptíveis de afectar o sítio em causa de forma significativa, ser submetidos a uma avaliação da
sua incidência nesse sítio, em aplicação das referidas disposições, em caso de prossecução desses
trabalhos após a inscrição do sítio na lista dos sítios de importância comunitária, em conformidade
com o disposto no artigo 4.º, n.º 2, terceiro parágrafo, dessa directiva.
Se, tendo em conta, nomeadamente, a recorrência, a natureza ou as condições de execução dos
referidos trabalhos, estes puderem ser vistos como constituindo uma operação única, em particular
quando tenham por objectivo manter em condições uma certa profundidade do canal navegável,
através de dragagens regulares e necessárias para o efeito, esses trabalhos podem ser
considerados como um único e mesmo projecto na acepção do artigo 6.º, n.º 3, da Directiva 92/43,
conforme alterada pela Directiva 2006/105.
Acórdão completo disponível em:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0226:EN:HTML

Processo C-239/04: Comissão das Comunidades Europeias contra República Portuguesa.
Incumprimento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Preservação dos habitats naturais e da fauna e da
flora selvagens - Artigo 6.º, n.º 4 - Zona de Protecção Especial de Castro Verde - Falta de soluções
alternativas.
Resumo do Acórdão
[…]
2. Ambiente – Preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens – Directiva 92/43 –
Zonas especiais de conservação natural. (Directiva 92/43 do Conselho, artigo 6.º, nºs 3 e 4)
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O Artigo 6.º, n.º 4, da Directiva 92/43, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da
flora selvagens, que permite, sob certas condições, executar um plano ou projecto que tenha dado
azo a conclusões negativas no quadro da avaliação prevista no artigo 6.º, n.º 3, primeiro período, da
mesma directiva, deve, como derrogação ao critério de autorização enunciado no segundo período
do mesmo n.º 3, ser objecto de interpretação estrita. Assim, a execução de um plano ou projecto ao
abrigo do artigo 6.º, n.º 4, da referida directiva fica nomeadamente subordinada à condição de ser
demonstrada a inexistência de soluções alternativas. Daqui decorre que, quando um Estado-Membro
dá execução a um projecto, apesar das conclusões negativas da avaliação do impacto ambiental e
sem ter demonstrado a inexistência de soluções alternativas ao referido projecto, não cumpre as
obrigações que lhe incumbem por força do referido artigo 6.º, n.º 4, da Directiva 92/43. (cf. n.ºs 35-36,
40).
[…]
Acórdão
[…]
34 O artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats» prevê que se, apesar de a avaliação das incidências no
sítio, efectuada nos termos do n.º 3, último período, do mesmo artigo, ter levado a conclusões
negativas e na falta de soluções alternativas, for necessário realizar um plano ou projecto por outras
razões imperativas de reconhecido interesse público, o Estado-Membro tomará todas as medidas de
compensação necessárias para assegurar a protecção da coerência global da rede Natura 2000.
35 Esta disposição, que permite, sob certas condições, executar um plano ou projecto que tenha
dado azo a conclusões negativas no quadro da avaliação prevista no artigo 6.º, n.º 3, primeiro
período, da «Directiva «Habitats», deve, como derrogação ao critério de autorização enunciado no
segundo período do mesmo n.º 3, ser objecto de interpretação estrita.
36 Assim, a execução de um plano ou projecto ao abrigo do artigo 6.º, n.º 4, da Directiva «Habitats»
fica nomeadamente subordinada à condição de ser demonstrada a inexistência de soluções
alternativas.
[…]
Acórdão completo disponível em:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0239:EN:HTML

Processo C-244/05. Bund Naturschutz in Bayern eV e outros contra Freistaat Bayern. Pedido de
decisão prejudicial: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Preservação dos habitats naturais e da
fauna e flora selvagens – Directiva 92/43/CEE – Regime de protecção antes da inscrição de um
habitat na lista dos sítios de importância comunitária.
Resumo do Acórdão
Ambiente – Preservação dos habitats naturais bem como da fauna e da flora selvagens – Directiva
92/43 – Zonas especiais de conservação (Directiva 92/43 do Conselho, artigos 3.º n.º 1, e 4.º, n.º 1).
Até à inscrição de um sítio na lista dos sítios de importância comunitária elaborada pela Comissão
nos termos do artigo 4.º, n.º 2, da Directiva 92/43, relativa à preservação dos habitats naturais e da
fauna e da flora selvagens, os Estados-Membros estão obrigados a tomar medidas de protecção
apropriadas a fim de manter as características ecológicas dos sítios que constam de uma lista
nacional transmitida a esta instituição, nos termos do artigo 4.º, n.º 1, da referida Directiva 92/43.
Este regime de protecção apropriada exige não apenas que os Estados-Membros não autorizem
intervenções que possam comprometer seriamente as características ecológicas desses sítios, mas
que também adoptem, nos termos das disposições do direito nacional, todas as medidas necessárias
para evitar essas intervenções.
[…]
Acórdão
[…]
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25 Nestas condições, o Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, (Tribunal Administrativo, Baviera)
(Alemanha) [...] decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes
questões prejudiciais:
«1) Que regime de protecção é exigido pelo artigo 3.º, n.º 1, da Directiva 92/43 conjugado com o
sexto considerando desta directiva, tendo em conta a proibição de adopção de medidas susceptíveis
de pôr em perigo a realização dos objectivos do Tratado constantes do artigo 10.º, segundo
parágrafo, [do Tratado] CE e na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça, de 13 de Janeiro de
2005, no processo [Dragaggi e o., (C-117/03, Colect., p. I-167)], relativamente a sítios,
particularmente aqueles com tipos prioritários de habitat natural e/ou espécies prioritárias, que
poderiam ser definidos como sítios de importância comunitária, antes de estes serem incluídos na
lista dos sítios de importância comunitária elaborada pela Comissão […] de acordo com o
procedimento previsto no artigo 21.º da referida directiva?
2) Que efeitos tem sobre este regime de protecção o facto de os sítios referidos já estarem indicados
na lista nacional de propostas enviada à Comissão nos termos do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 92/43
?
[…]
44 Atendendo às considerações que precedem, os Estados-Membros estão obrigados a tomar,
relativamente aos sítios identificados tendo em vista a sua inscrição na lista comunitária, medidas de
protecção apropriadas a fim de manter as características ecológicas dos referidos sítios.
45 A este respeito, importa recordar que, nos termos do anexo III, fase 1, da directiva, as
características ecológicas de um sítio identificado pelas autoridades nacionais competentes reflectem
os critérios de avaliação aí enunciados, a saber, o grau de representatividade do tipo de habitat, a
sua superfície, a sua estrutura e as suas funções, a extensão e a densidade da população da
espécie presentes no sítio, os elementos do habitat importantes para as espécies consideradas, o
grau de isolamento das populações presentes no sítio assim como o valor do sítio para a
conservação do tipo de habitat e as espécies consideradas.
46 Os Estados-Membros não podem, assim, autorizar intervenções susceptíveis de comprometer
seriamente as características ecológicas de um sítio tal como definido pelos referidos critérios. Esse
é designadamente o caso quando uma intervenção possa reduzir de forma significativa a superfície
do sítio, conduzir ao desaparecimento de espécies prioritárias no sítio ou, finalmente, traduzir-se na
destruição do sítio ou no aniquilamento das suas características representativas.
47 Há portanto que responder à primeira e segunda questões que o regime de uma protecção
apropriada aplicável aos sítios que constam de uma lista nacional transmitida à Comissão, nos
termos do artigo 4.º, n.º 1, da directiva, exige que os Estados-Membros não autorizem intervenções
que possam comprometer seriamente as características ecológicas desses sítios.
Acórdão completo disponível em:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C244/05&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldoc
rec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=
&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher

Processo C-371/98. Acórdão do Tribunal de 7 de Novembro de 2000. - The Queen contra Secretary
of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte First Corporate Shipping Ltd, sendo
intervenientes: World Wide Fund for Nature UK (WWF) e Avon Wildlife Trust. – Pedido de decisão
prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) –
Reino Unido. - Directiva 92/43/CEE – Preservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens
– Delimitação dos sítios que podem ser designados como zonas especiais de conservação – Poder
de apreciação dos Estados-Membros – Exigências económicas e sociais – Estuário do Severn.
[…]
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O litígio no processo principal e a questão prejudicial
11 […] A High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), decidiu
suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:
«Um Estado-Membro tem o direito ou a obrigação de ter em conta as exigências constantes do artigo
2.º, n.º 3, da Directiva 92/43/CEE do Conselho, relativa à preservação dos habitats naturais e da
fauna e da flora selvagens (JO 1992, L 206, p. 7), a saber, as exigências económicas, sociais e
culturais, bem como as particularidades regionais e locais, ao decidir quanto aos sítios a propor à
Comissão nos termos do artigo 4.º, n.º 1, da mesma directiva e/ou ao determinar os limites desses
sítios?»
Quanto à questão prejudicial:
[…]
16 Donde resulta que o artigo 4.º, n.º 1, da Directiva «Habitats», enquanto tal, não prevê a tomada
em consideração de outras exigências para além das referentes à conservação dos habitats naturais,
bem como da flora e da fauna selvagens, quando da escolha e da delimitação dos sítios a propor à
Comissão enquanto sítios susceptíveis de serem identificados como sendo de importância
comunitária.
[…]
25 Há, pois, que responder à questão submetida que o artigo 4.º, n.º 1, da Directiva «Habitats» deve
ser interpretado no sentido de que um Estado-Membro não pode ter em conta as exigências
económicas, sociais e culturais, bem como as particularidades regionais e locais, como mencionadas
no artigo 2.º, n.º 3, da referida directiva, quando da escolha e da delimitação dos sítios a propor à
Comissão enquanto sítios susceptíveis de serem identificados como sendo de importância
comunitária.
[…]
Acórdão completo disponível em:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0371:EN:HTML

Processo C-374/98: Acórdão do Tribunal (Sexta Secção) de 7 de Dezembro de 2000. – Comissão
das Comunidades Europeias contra República Francesa. Incumprimento de Estado - Directivas
79/409/CEE e 92/43/CEE – Conservação das aves selvagens – Zonas de protecção especial.
Acórdão
Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 16 de Outubro de 1998, a
Comissão das Comunidades Europeias intentou, ao abrigo do artigo 169.º do Tratado CE (actual
artigo 226.º CE), uma acção que tem por objecto obter a declaração de que, por um lado, ao não
classificar o sítio das Basses Corbières (França) em zona de protecção especial (a seguir «ZPE») de
determinadas espécies de aves incluídas no anexo I da Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de
Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens (JO L 103, p. 1; EE 15 F2 p. 125, a seguir
«Directiva Aves»), bem como de determinadas espécies migratórias não incluídas nesse anexo e ao
também não adoptar medidas de conservação especial no que respeita aos seus habitats, em
violação do artigo 4.º, n.ºs 1 e 2, da referida directiva, e, por outro, ao não adoptar no sítio das
Basses Corbières as medidas adequadas para evitar as perturbações que afectam as espécies que
se abrigam nesse local bem como as deteriorações dos seus habitats que possam vir a ter um efeito
significativo, na sequência da abertura e exploração de pedreiras de calcário no território das
comunas de Tautavel e de Vingrau (França), em violação do artigo 6.º, n.ºs 2 e 4, da Directiva
92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da
fauna e da flora selvagens (JO L 206, p. 7, a seguir «Directiva Habitats»), a República Francesa não
cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do Tratado CE.
[…]
Quanto às perturbações e deterioração causadas pelas pedreiras de calcário de Vingrau e
Tautavel
[…]
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44 A este propósito, importa sublinhar que a letra do artigo 7.° da Directiva «Habitats» indica
expressamente que o seu artigo 6.º, n,ºs 2 a 4, se aplica, em substituição do artigo 4.º, n.º 4, primeiro
período, da Directiva «Aves», às zonas classificadas ao abrigo do artigo 4.º, n.ºs 1 ou 2, desta última
directiva.
45 Segue-se que, de acordo com uma interpretação literal dessa passagem do artigo 7.º da Directiva
«Habitats», só as zonas classificadas em ZPE ficam sob a alçada do artigo 6.º, n.ºs 2 a 4, dessa
mesma directiva.
[…]
47 Revela-se, portanto, que as zonas que não foram classificadas em ZPE quando o deviam ter sido
continuam a ficar sob a alçada do regime próprio ao artigo 4.º, n.º 4, primeiro período, da Directiva
«Aves».
[…]
Acórdão completo disponível em:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C374/98&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldoc
rec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=
docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=
&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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ANEXO 4
Lista de orientações e documentos pertinentes para a
avaliação de planos e projectos da indústria extractiva
não energética
Existe abundante bibliografia sobre os impactos da exploração mineira na biodiversidade e
nos ecossistemas naturais. A lista a seguir apresentada não é exaustiva, mas facilita
orientações que podem ser pertinentes para as actividades extractivas não energéticas.
Estes exemplos visam fornecer informações que podem ser úteis sobre a avaliação dos
planos e projectos da indústria extractiva não energética. A Comissão Europeia não partilha
necessariamente dos pontos de vista expressos em todas estas publicações.
Organizações internacionais e indústria extractiva não energética
Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity. 2006. Conselho internacional das
minas e metais (ICMM).
Este documento de orientação proporciona à indústria mineira uma descrição das
etapas necessárias para melhorar a gestão da biodiversidade durante todo o ciclo da mina.
Pretende ser útil para os profissionais e especialistas do sector mineiro.
A review of biodiversity conservation performance measures. 2006. Earthwatch
Institute/Rio Tinto.
O relatório resume e passa em revista as principais considerações sobre a medição
do desempenho da conservação da biodiversidade.
Global Reporting Initiative (GRI), Mining and Metals Sector Supplement. Versão-piloto
1.0. que incorpora uma versão abreviada de «Sustainability Reporting Guidelines» da GRI.
2005. Global Reporting Initiative.
As orientações da GRI constituem um quadro de referência para a comunicação em
matéria de desempenhos económicos, ambientais e sociais.
Baltic Marine Environment Protection Commission - HELCOM, Helsinki (1999) Marine
Sediment Extraction in the Baltic Sea – Relatório. Status report. Séries: «Baltic Sea
environment proceedings», ISSN 0357-2994 ; 76.
ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction. Relatório do
Grupo de trabalho sobre os efeitos da extracção de sedimentos marinhos no ecossistema
marinho, anexo 10, Ostende, Bélgica, Abril de 2003.
Mining and critical ecosystems: mapping the risks. 2003. World Research Institute.
Este estudo oferece indicadores para ecossistemas e comunidades que são
vulneráveis aos impactos da exploração mineira. Destina-se a instituições financeiras e
companhias de seguros e propõe um método de avaliação de zonas vulneráveis, sob o
ponto de vista ambiental e social, aos impactos da exploração mineira.
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Extractive Industries in Arid and Semi-Arid Zones: Environmental Planning and
Management. 2003. Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) e
Convenção das Nações Unidas de combate à desertificação (UNCCD).
Esta publicação pretende contribuir para as abordagens de planeamento e gestão
que minimizem a degradação e a desertificação das terras nas zonas áridas e semi-áridas
como resultado da exploração das indústrias extractivas.
Room to Manoeuvre? Mining, biodiversity and protected areas. 2003. Mining, Minerals,
and Sustainable Development Project (MMSD), Instituto Internacional do Ambiente e
Desenvolvimento (IIED).
Este documento oferece uma análise sucinta das diferentes problemáticas inerentes
à questão de ser autorizada ou não a exploração mineira em zonas valiosas em termos de
biodiversidade.
Sustaining a natural balance: A practical guide to integrating biodiversity into Rio
Tinto’s operational activities. 2002. Rio Tinto.
O guia foi elaborado para ajudar os funcionários de Rio Tinto a avaliar, analisar e
gerir as questões da biodiversidade nos seus locais de exploração.
Guidelines for mining and sustainable development. 2002. Nações Unidas.
Este documento de orientação faz referência à exploração mineira e ao
desenvolvimento sustentável, os quadros normativos, a gestão ambiental, as iniciativas
voluntárias, bem como a consulta e desenvolvimento das comunidades, na medida em que
são aplicáveis a todas as fases da exploração mineira. Também inclui um capítulo sobre as
explorações mineiras de pequena escala e artesanal.
To Dig or Not to Dig? Criteria for determining the acceptability of mineral exploration,
extraction and transport from ecological and social perspectives. 2001. Fundo Mundial
para a Protecção da Natureza (WWF).
Este documento descreve os critérios e os indicadores necessários para ajudar a
tomar decisões quanto à prospecção, extracção, transporte e ao derrame de petróleo e
descarga de outros minérios em ambientes sensíveis.
Environmental Guidelines for Mining Operations. 1998. Departamento dos Assuntos
Económicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA), UNEP.
Estas directrizes apresentam exemplos recentes de boas práticas e
regulamentações de gestão ambiental de vários países do mundo que desenvolvem
actividades de exploração mineira e foram concebidas para ajudar os governos e a
indústria, tanto de países em desenvolvimento como desenvolvidos, a fomentar práticas de
exploração mineira sustentáveis.
Habitat Creation Handbook for the Minerals Industry. 2003. RSPB (Graham White e Jo
Gilbert Eds.)
Um guia prático para a criação de habitats prioritários mediante planos de acção
para a biodiversidade sobre actividades de exploração mineira. As orientações abrangem as
explorações de areia e gravilha, argila, pedreiras de rochas duras e moles e de carvão a
céu aberto. Este guia pretende ser uma referência para o processo de criação de habitats e
apresenta as ideias e metodologias inovadoras para a criação de habitats prioritários
apropriados para os sítios de extracção de minerais. Também descreve experiências
práticas de gestão e recuperação através de estudos de casos.
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Comissão Europeia
Documento de orientação sobre o n.º 4 do artigo 6.º, da Directiva «Habitats»
92/43/CEE. 2007. CE
O documento clarifica os conceitos de: soluções alternativas, razões imperativas de
reconhecido interesse público, medidas compensatórias, coerência global, parecer da
Comissão. 2007. CE.
Documento de orientação sobre a protecção estrita das espécies animais de
interesse comunitário previstas na Directiva «Habitats» 92/43/CEE. 2007. CE.
Este documento centra-se essencialmente nas obrigações previstas nos artigos 12.º
e 16.º. da Directiva 92/43/CEE, que instituem um sistema de protecção rigorosa das
espécies animais constantes do anexo IV a) da referida directiva, mas que permite a
derrogação das referidas disposições em condições bem definidas.
Avaliação da adequação de planos e projectos com efeitos significativos sobre os
sítios Natura 2000. Orientações metodológicas para o cumprimento dos
procedimentos do artigo 6.°, n.ºs 3 e 4, da Directiva «Habitats» 92/43/CEE. 2001. CE.
Este documento oferece ajuda metodológica não obrigatória para realizar ou rever
as avaliações requeridas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 6º da Directiva «Habitats». Estas
avaliações são necessárias no caso de um plano ou projecto afectar de forma significativa
um sítio Natura 2000.
Gestão dos sítios Natura 2000: As disposições do artigo 6.º da Directiva «Habitats»
92/43/CEE. 2000. CE.
Este documento facilita interpretações das disposições do artigo 6.º.
Bélgica
Guide pratique de la législation wallone sur les carrières et leurs dépendaces.
Ministère de la Région Wallonne.
Este guia apresenta a legislação da Valónia sobre a exploração de pedreiras.
Good Environmental Practice in the European Extractive Industry: A Reference Guide.
2002. Centre Pierre & Terre, Belgium.
Este documento apresenta estudos de casos que ilustram uma série de exemplos de
boas práticas utilizadas na indústria extractiva.
Finlândia
Mine Closure Handbook. 2008. P. M. Heikkinen (ed.) et all. Publishers : Geological Survey
of Finland (GTK), Technical Research Center of Finland (VTT), Outokumpu Oyj, Finnish
Road Enterprise, e Soil and Water Ltd.
O objectivo deste manual consiste em disponibilizar aos operadores de minas,
autoridades reguladoras e consultores da indústria orientações relativas ao planeamento e à
implementação de estratégias para o encerramento de minas.
Exploration and Mining in Finland's Protected Areas, the Sami Homeland and the
Reindeer Herding Area. 2007. Ministério do Comércio e Indústria.
Este guia descreve as condições de exploração de minas em zonas protegidas da
Finlândia.
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França
Guide Méthodologique pour l'évaluation des incidences des projets de carrières sur
les sites Natura 2000. Melki, F. 2007. Biotope.
O guia destina-se a ajudar os operadores a realizarem uma avaliação do impacto
das suas actividades no ambiente. Também pretende facilitar o diálogo entre as partes
interessadas e fomentar práticas sustentáveis.
Guide de bonnes pratiques. Aide à la prise en compte du paysage dans les études
d’impact des carrières et du milieu naturel en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Volumes 1
e 2. 2006. Direction Régionale de l’Environnement PACA et Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement PACA.
Guia técnico dedicado à consideração da paisagem e do meio natural na avaliação
de impacto das pedreiras na região da Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Granulats en Ile-de-France: Mieux prendre en compte la ressource en matériaux dans
les documents d'urbanisme. 2005. DRIRE Ile-de-France, France.
O guia pretende oferecer aos responsáveis pela elaboração de políticas elementos
para ter em conta os recursos de matérias-primas e as actividades extractivas no
planeamento urbanístico.
Aménagement écologique des carrières en eaux. Guide pratique. Dasnias, P
(Écosphère). 2002. Charte UNPG, Paris.
O objectivo deste guia consiste em providenciar assistência técnica e descrever os
fundamentos ecológicos para a recuperação ecológica das pedreiras em meios aluvionares
e em zonas rochosas, que propiciem a criação de zonas húmidas.
Espanha
Gestión de residuos en explotaciones mineras. 2008. ANEFA – Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). Governo de La Rioja.
Este guia sobre as boas práticas aplicáveis neste sector da indústria mineira,
ilustradas com exemplos reais, pode contribuir para minimizar os impactos sobre o
ambiente da gestão de resíduos em locais de exploração.
Buenas prácticas medioambientales en explotaciones mineras. 2008. ANEFA –
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). Gobierno de
Aragón.
Este guia oferece algumas recomendações que podem ajudar na recuperação de
pedreiras a céu aberto, tendo em conta todas as variáveis necessárias para garantir o êxito
da acção.
Guia de bones pràctiques ambientals a les activitats extractives de Catalunya. 2008.
Gremi d'Àrids de Catalunya.
Este guia de boas práticas pode ajudar a minimizar os impactos da exploração de
pedreiras no ambiente. Os profissionais do sector podem encontrar pormenores sobre boas
práticas que podem ser aplicadas neste sector industrial, ilustradas com exemplos reais,
bem como propostas para acções futuras em prol da sustentabilidade.
Manual de Restauración de Explotaciones Mineras a Cielo Abierto de Aragón. ANEFA
– Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). 2007.
Gobierno de Aragón
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Este guia oferece algumas recomendações que podem ajudar na recuperação de
pedreiras a céu aberto, tendo conta todas as variáveis necessárias para garantir o êxito da
acção.
Explotaciones de áridos y medio ambiente. 2003. ANEFA – Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de Áridos (Luaces, C. et al.). 2003. Generalitat Valenciana.
As boas práticas ambientais com exemplos reais de aplicação constituem uma
ferramenta para as empresas de inertes alcançarem os objectivos em matéria de
desenvolvimento sustentável.
Guía de Buenas Prácticas Medioambientales en la Industria Extractiva Europea.
Aplicación al Caso Español. (Luaces, C. et al.) 2002. Dirección General de Política
Energética y Minas, Ministerio de Economía.
Este guia de boas práticas passa em revista práticas ambientais desenvolvidas pela
indústria extractiva nas diferentes fases do processo de extracção. Trata também da
manutenção e reabilitação de zonas afectadas.
Recomendaciones Técnicas para la Restauración y Acondicionamiento de los
Espacios Afectados por Actividades Extractivas. 1987. Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas. Generalitat de Catalunya.
Este guia oferece algumas recomendações para a recuperação de zonas afectadas
por indústrias extractivas.
Manual para la Restauración de Canteras de Roca Caliza en Clima Mediterráneo.
ECOQUARRY LIFE 04- ENV00195. 2007. Dirección General de Calidad Ambiental. Área de
Evaluación y restauració de Actividades Extractivas. Generalitat de Catalunya
Guia prático que apresenta a melhores tecnologias disponíveis e os protocolos de
controlo de qualidade para os processos de recuperação das pedreiras de calcário em
condições climáticas típicas da zona mediterrânica.

Suécia
Orientações para a boa prática ambiental na prospecção em zonas protegidas
(Vägledning för god miljöpraxis vid prospektering i skyddade omraden). 2007. SveMin.
Guia para as empresas de prospecção mineira, mas também para os políticos e
funcionários implicados na concessão de autorizações e acompanhamento das actividades
de prospecção a nível nacional, regional e municipal.
Guia para a prospecção mineira em zonas protegidas (Prospektering i skyddade
områden). 2006. Comissão Geológica da Suécia e Agência de Protecção do Ambiente da
Suécia (SEPA).
Guia para as empresas de prospecção mineira e funcionários públicos, elaborado
com o apoio da indústria mineira.
Natura 2000 na Suécia - manual com orientações gerais / Natura 2000 ( i Sverigehandbook med alläna rad - Naturvardsverket Handbok). 2003. Agência de Protecção do
Ambiente da Suécia (SEPA).
Instruções e orientações gerais para a execução prática do quadro jurídico nacional
relativo à protecção e gestão da rede Natura 2000.
Anexo 3, título Suécia: Existe também um guia elaborado conjuntamente pela Comissão geológica
da Suécia e a Agência Sueca de Protecção do Ambiente (SEPA) com apoio da indústria por
adjudicação do governo. Fazer referência a este guia:
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Guia para a prospecção de minerais em zonas protegidas (Prospektering i skyddade områden),
2006, Comissão Geológica da Suécia em colaboração com a Agência de Protecção do Ambiente da
Suécia (SEPA) e com o apoio da indústria mineira. Pode ser utilizado o mesmo subtexto, ou seja, um
guia para as empresas de prospecção mineira e funcionários públicos, etc.

Suiça
Carrières de roches dures. Guide pour la planification des sites d’exploitation. 2006.
Editores : Office fédéral du développement territorial (ARE), Office fédéral de
l'environnement (OFEV), Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC),
Associação Suiça das pedreiras de rochas duras (VDH) Comissão geotécnica Suiça
(SGTK).
Este guia é destinado às explorações de pedreiras de rochas duras e aborda os
possíveis conflitos que possam surgir de tais explorações.
Reino Unido
A guide to minerals information in the central belt of Scotland. 2008. The British
Geological Survey for the Scottish Government.
O guia centra-se na informação sobre os minerais na cintura central da Escócia.
The Appropriate Assessment of Spatial Plans in England: a guide to why, when and
how to do it. 2007. A Real Sociedade para a protecção das aves (RSPB), Sandy, Reino
Unido.
A RSPB elaborou este guia para expor as suas opiniões sobre: quando deve ou não
ser exigida uma avaliação adequada (AA), o que deve examinar a AA, o nível de pormenor
exigido e a forma de utilizar os resultados da AA como parte essencial do processo de
elaboração de planos.
Planning for the protection of European sites: Appropriate Assessment. Guidance for
Regional Spatial Strategies and Local Development Documents. 2006. South, G.
Department for Communities and local government.
Este guia presta aconselhamento sobre o modo de realizar a AA, como parte da
elaboração do plano e associada ao processo de avaliação da sustentabilidade. Não se
trata de uma interpretação jurídica da Directiva «Habitats».
Getting wetter for wildlife. Guidance on habitat restoration and creation by the
Wetland HAP Steering Group. 2005. English Nature.
O propósito deste documento de orientação é aumentar e melhorar os resultados
conseguidos em termos de terras húmidas no Reino Unido.
Habitat creation handbook for the minerals industry. 2003.
A Real Sociedade para a protecção das aves (RSPB).
O manual presta aconselhamento sobre as melhores práticas para a criação de uma
ampla variedade de habitats diferentes.
Biodiversity and minerals – Extracting the benefits for wildlife. 1999. English Nature,
Quarry Products Association and Silica & Moulding Sands Association. Publicado por Entec
UK Ltd.
Um guia para planear, operar, restabelecer e gerir locais de extracção de minerais
em prol da biodiversidade.
(http://www.mineralsandnature.org.uk/downloads/biod.pdf)
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Austrália
Guidelines for Management of Declared Rare Flora in Mineral Exploration and Mining.
2006. Ministério da Indústria e dos Recursos, Austrália Ocidental.
O guia descreve a abordagem de gestão exigida pela legislação e regulamentação
estatal para garantir a protecção da flora rara.
Code of Practice for Exploration in Environmentally Sensitive Areas. 1995. The
Chamber of Minerals and Energy da Austrália Ocidental.
Este código de práticas pretende promover práticas responsáveis de utilização dos
solos durante a exploração de minerais de forma a minimizar os impactos ambientais e a
preservar as possibilidades futuras de utilização do terreno.
Actividades extractivas em zonas marinhas
Orientações para a criação da Rede Natura 2000 no domínio marinho. Aplicação das
Directivas Habitats e Aves. 2007. CE
O guia procura explicar os conceitos jurídicos e técnicos importantes, necessários
para sustentar a criação da Rede Natura 2000 em todas as zonas marinhas de aplicação
das Directivas «Aves» (79/409/CEE) e «Habitats» (92/43/CEE). Abrange os meios marinhos
costeiros e ao largo.
Aggregate Site Restoration and Enhancement: A policy review. 2004. Bellew, S. and
Drable, R (eds.). Encomendado por British Marine Aggregates Producers Association, The
Crown Estate e English Nature à Emu Ltd.
Este documento foi elaborado com o objectivo de estimular o debate sobre a
viabilidade e os benefícios de proceder à recuperação dos sítios de dragagem de inertes
marinhos. As recomendações sobre as abordagens a adoptar na avaliação de quando,
onde e como recuperar sítios constituem o tema central deste documento.
ICES Guidelines for the management of marine sediment extraction. Comité dos
habitats marinhos. 2003. Relatório do Grupo de trabalho do CIEM sobre os efeitos da
extracção de sedimentos marinhos sobre os ecossistemas marinhos, Anexo 10.
Efeitos da extracção de sedimentos marinhos no meio marinho 1998-2004.
Sutton, G. e Boyd, S. (eds.) 2009. Relatório da investigação cooperativa n.º 297 do CIEM,
(180 p.)
Marine Mineral Guidance 1: Extraction by dredging from the English seabed. 2002.
Department for Communities and Local Government, Reino Unido.
Marine Mineral Guidance 1 (MMG1) apresenta uma declaração das políticas do
Governo sobre a extracção de areia e gravilha marinha e outros minerais do fundo marinho.
Marine Monitoring Handbook. 2001. Editado por Jon Davies (editor senior), John Baxter,
Martin Bradley, David Connor, Janet Khan, Eleanor Murray, William Sanderson, Caroline
Turnbull e Malcolm Vincent. Joint Nature Conservation Committee (JNCC), Reino Unido
Este manual trata dos princípios subjacentes e procedimentos para o
acompanhamento dos habitats referidos no Anexo I e das espécies seleccionadas do Anexo
II nas ZEC em águas britânicas para avaliar as suas condições, de acordo os requisitos da
Directiva e as normas comuns do Reino Unido para monitorização dos sítios.
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