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0. Introdução 

A Avaliação Ambiental realizada sob a orientação das autoridades responsáveis pelo POCTEP em 

Portugal (Agência para o Desenvolvimento e Coesão) e Espanha (Dirección General de Fondos 

Europeos, Ministerio de Hacienda y Función Pública), com base no quadro regulamentar europeu 

e na sua transposição a nível nacional em Espanha e Portugal. 

Para tal, este relatório reúne as informações necessárias para determinar até que ponto o 

Programa de Cooperação Territorial Europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 poderá ter 

efeitos significativos no ambiente. Em concreto, inclui uma análise detalhada do contexto 

ambiental na geografia do Programa, bem como uma análise do próprio Programa para 

identificar tanto a coerência com a política ambiental da UE como o impacto ambiental previsível 

do Programa. 

0.1. Requisitos regulamentares 

0.1.1. POCTEP 2021-2027 

Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de junho de 2021, 

que estabelece disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o 

Fundo Social Europeu Plus, o Fundo de Coesão, o Fundo de Transição Justa e o Fundo Europeu, 

Marítimo, das Pescas e Aquicultura, bem como as regras financeiras para esses Fundos e para o 

Fundo de Asilo, Migração e Integração, o Fundo de Segurança Interna e o Instrumento de Apoio 

Financeiro à Gestão das Fronteiras e à Política de Vistos, estabelecidos nos considerandos 10 e 

44, respetivamente: 

" Refletindo a importância da luta contra as alterações climáticas, em consonância com os 

compromissos da União para aplicar o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, os Fundos deverão contribuir para a integração das ações climáticas 

e para a consecução da meta global que consiste em analizar 30 % das despesas constantes do 

orçamento da União para apoiar objetivos climáticos. Nesse contexto, os Fundos deverão apoiar 

atividades que respeitem as normas e prioridades da União em matéria de clima e ambiente e que 

não causem um prejuízo significativo para os objetivos ambientais, na aceção do artigo 17.o do 

Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho1. A programação e a execução 

dos Fundos deverão integrar mecanismos adequados para garantir a resistência às alterações 

climáticas dos investimentos em infraestruturas apoiados.". 

 
1 Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020, que estabelece um quadro para facilitar o 

investimento sustentável e altera o Regulamento (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13). 
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"A fim de otimizar a utilização de investimentos ambientais cofinanciados, deverão ser asseguradas 

sinergias com o Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) criado pelo Regulamento (UE) 

2021/783 do Parlamento Europeu e do Conselho2, nomeadamente através dos projetos integrados 

estratégicos e dos projetos estratégicos para a natureza do LIFE, bem como com projetos financiados 

ao abrigo do Horizonte Europa criado pelo Regulamento (UE) 2021/695 do Parlamento Europeu e 

do Conselho 3 ("Regulamento Horizonte Europa") e outros programas da União". 

Também estabelece no artigo 6º que os Estados-membros são obrigados a fornecer informações 

sobre o apoio aos objetivos ambientais e climáticos utilizando uma metodologia baseada em 

diferentes tipos de intervenção para cada um dos Fundos. Os objetivos de contribuição climática 

para cada Estado-membro serão fixados em percentagem da sua dotação total e cada Estado-

membro, juntamente com a Comissão, controlará regularmente o cumprimento dos objetivos de 

contribuição climática com base nas despesas totais elegíveis declaradas pelos beneficiários. 

O Regulamento (UE) 2021/1059 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de junho de 2021 

sobre disposições específicas para o objetivo da cooperação territorial europeia (INTERREG) 

apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e instrumentos de financiamento 

externo prevê no artigo 22º.e sobre a seleção das operações INTERREG, a obrigação da 

Autoridade de Gestão de assegurar que as operações selecionadas no âmbito da Diretiva 

2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 4 sejam objeto de uma avaliação do impacto 

ambiental ou de um procedimento de exame e que a avaliação de soluções alternativas tenha sido 

tida em devida conta, com base nos requisitos dessa diretiva. 

O Regulamento (UE) 2021/1058 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de junho de 2021 

sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão refere nos 

considerandos 6 e 41, respetivamente: 

" Ambos os fundos deverão apoiar atividades que respeitem as normas e as prioridades da União 

em matéria de clima e ambiente e não causem um prejuízo significativo para os objetivos 

ambientais, na aceção do artigo 17.o do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, e que assegurem a transição para uma economia hipocarbónica na via para alcançar a 

neutralidade climática até 2050. Os programas do FEDER e do Fundo de Coesão deverão ter em 

conta o conteúdo dos planos nacionais integrados em matéria de energia e de clima, adotados no 

âmbito da Governação da União da Energia e da Ação Climática, tal como estabelecido pelo 

Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho 5". 

 
2 Regulamento (UE) 2021/783 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2021, que estabelece um Programa de Ação Ambiental 

e Climática (LIFE) e revoga o Regulamento (UE) n.º o1293/2013 (JO L 172, 17.5.2021, p. 53). 
3 Regulamento (UE) 2021/695 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de abril de 2021, que estabelece o programa-quadro de 

investigação e inovação "Horizonte Europa", que estabelece as suas regras de participação e divulgação, e revoga os Regulamentos (UE) n.º 
o1290/2013 e (UE) n.º o1291/2013 (JO L 170 de 12.5.2021, p. 1). 
4 Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos riscos associados à 

utilização de produtos biocidas na cadeia alimentar 

impacto ambiental de certos projetos públicos e privados (JO L 26, 28.1.2012, p. 1). 
5 Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, relativo à governação da União da Energia 

e à Ação Climática, e que altera os Regulamentos (CE) n.º 663/2009 e (CE) n.º 715/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, Diretivas 

94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho e Diretivas 

2009/119/CE e (UE) 2015/652 do Conselho, e que revoga o Regulamento (UE) n.º 525/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 328 

de 21.12.2018, p. 1). 
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" Por conseguinte, o FEDER deverá poder apoiar medidas específicas de atenuação do impacto 

ambiental e medidas de segurança e de proteção nos aeroportos regionais, desde que o objetivo 

principal dos investimentos esteja claramente identificado em termos das normas ambientais, de 

segurança e de proteção da União e esteja em conformidade com as regras relativas aos auxílios 

estatais". 

0.1.2. Avaliação ambiental 

O Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro 

de 2013, que estabelece disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu Marítimo e das Pescas e que estabelece disposições 

gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu, o Fundo 

de Coesão e o Fundo Europeu Marítimo e das Pescas, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 

1083/2006 do Conselho, prevê que as avaliações ex ante devem incorporar, se for caso disso, os 

requisitos da Avaliação Ambientalestabelecidos em aplicação da Diretiva 2001/43/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2001, relativa à aplicação da Diretiva 

2001/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2001. n.º 1083/2006, 

prevê que as avaliações ex ante devem, quando necessário, incorporar os requisitos da Avaliação 

Ambientalestabelecida nos termos da Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no 

ambiente (JO L 197 de 21.7.2001, p. 30), tendo em conta a necessidade de mitigar as alterações 

climáticas (art.55.4) 

A Diretiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de junho de 2001, relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, exige que os planos e 

programas suscetíveis de terem efeitos significativos no ambiente, incluindo os cofinanciados pela 

UE, sejam submetidos a uma avaliação ambiental. 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

58/2011, de 4 de maio, que estabelece o Regime de Avaliação Ambiental de Programas, transpõe 

também para o ordenamento jurídico português a legislação europeia, estabelecendo o regime 

a que está sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente.  

Subsequentemente, esta legislação de base foi alterada através de: 

• Decreto-Lei No. 151-B/2013, de 31 de outubro, do Ministério da Agricultura, Mar, 

Ambiente e Ordenamento do Território, que estabelece o regime jurídico da avaliação do 

impacto ambiental (AIA) de projetos públicos e privados suscetíveis de terem efeitos 

significativos sobre o ambiente e transpõe a Diretiva n.º 2011/92/UE. 

• Decreto-Lei No. 47/2014, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, que introduz a 1ª alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013. 

• Decreto-Lei No. 179/2015 do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, que altera (2ª alteração) o Decreto-Lei nº 151-B/2013. 

• Decreto-Lei Nº. 152-B/2017, que altera (4ª alteração) Decreto-Lei nº 151-B/2013 e que 

altera (9ª alteração) Decreto-Lei nº 172/2006 de 23 de agosto. 
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A Lei 21/2013 de 9 de dezembro sobre Avaliação Ambiental transpõe a legislação europeia sobre 

a avaliação ambiental de planos e programas para o direito espanhol e estabelece os 

procedimentos e requisitos para a Avaliação Ambientalordinária, o procedimento administrativo 

a que está sujeito o POCTEP 2021-2027. Esta lei foi atualizada em certos preceitos e anexos, bem 

como a supressão de determinadas disposições pelo Real Decreto-Lei 23/2020, de 23 de junho, 

que aprova medidas no domínio da energia e outras áreas de reativação económica e pelo Real 

Decreto-Lei 36/2020, de 30 de dezembro, que aprova medidas urgentes para a modernização da 

Administração Pública e para a implementação do Plano de Recuperação, Transformação e 

Resiliência. 

0.2. Procedimento administrativo 

A Agência Portuguesa do Ambiente lançou o processo de consulta previsto na legislação nacional 

sobre a versão final do POCTEP 2021-2027 e o respetivo Relatório Ambiental6 às Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) e a outros públicos interessados. 

Em 18 de outubro de 2021, foi emitido o parecer S060900-202110-DAIA.DAP, como resultado das 

contribuições apresentadas pelas ERAE, bem como da avaliação da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) nas áreas da sua competência, ou seja, resíduos e recursos hídricos. 

Em primeiro lugar, nota-se que o Programa em questão abrange ambos os Estados-membros, 

apesar de a respetiva Autoridade de Gestão ser espanhola. A este respeito, a opção de consultar 

as autoridades portuguesas através dos mecanismos definidos no referido Protocolo é 

incompreensível, uma vez que se refere a Programas, Planos ou Projetos que, sendo 

exclusivamente de um Estado-membro, podem ter um impacto no território do outro Estado-

membro.  

Por conseguinte, sendo este um Programa desenvolvido em parceria entre os dois países e 

abrangendo ambos os territórios, considera-se que a utilização do Protocolo não faz sentido, e 

considera-se que a abordagem adequada seria a adotada para consultas que já tiveram lugar no 

passado para outros programas de cooperação territorial. 

Durante o período de consulta pública, foram recebidas três propostas do GEOTA (Grupo de 

Ordenamento do Território e Ambiente) e dois cidadãos privados, as quais não foram incluídas 

no parecer. 

Na Espanha a Secção 1ª Procedimento da Avaliação Ambiental Estratégica ordinária para a 

formulação da Declaração Ambiental Estratégica do Capítulo I do Título II da Lei 21/2013, de 9 de 

dezembro, relativa à avaliação ambiental estabelece no artigo 17º os procedimentos e prazos 

para a Avaliação Ambiental ordinária, indicando na sua secção c) a preparação do Relatório 

ambiental com base em consultas prévias e na determinação do âmbito do Relatório ambiental 

realizado sobre o pedido de início, acompanhado do Documento Estratégico Inicial e do Projeto 

de Estratégia Conjunta e do projeto de estrutura do programa. 

 
6 A este respeito, a legislação portuguesa difere, em parte, da espanhola na medida em que não diferencia entre o pedido inicial e as consultas 

prévias no processo de avaliação ambiental. 
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A 2 de fevereiro de 2021, a Direção-Geral da Qualidade e Avaliação Ambiental, na sua qualidade 

de organismo competente, recebeu um pedido da Direção-Geral dos Fundos Europeus, na sua 

qualidade de promotora e organismo substantivo, para iniciar o procedimento ordinário de 

Avaliação Ambiental para o "Programa de Cooperação Territorial Europeia Espanha-Portugal 

(POCTEP) 2021-2027", acompanhado de um documento estratégico inicial e do projeto de 

estratégia conjunta e projeto de estrutura do programa, que estabelece as bases para o futuro 

Programa. 

Como parte do processamento correspondente, a 16 de fevereiro de 2021, as administrações 

públicas consideradas afetadas e as pessoas consideradas interessadas no Plano foram 

consultadas durante um período de 30 dias úteis, e a documentação fornecida pela Direção-Geral 

dos Fundos Comunitários foi-lhes disponibilizada através do website ministerial, em 

conformidade com o artigo 19º da Lei 21/2013, de 9 de dezembro, sobre avaliação ambiental. 

Em 28 de abril de 2021, foi emitida a Resolução da Direção Geral de Qualidade e Avaliação 

Ambiental, aprovando o Documento de Âmbito do Estudo Estratégico Ambiental do "Programa 

de Cooperação Territorial Europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027" e o órgão 

substantivo, a Direção Geral de Fundos Europeus, foi informado através da notificação 

SGEA/JMH/mllr/2021P001.  

As autoridades portuguesas foram convidadas, através da Nota Verbal de abril de 2021, a 

participar no processo de avaliação ambiental do POCTEP 2021-2027, no âmbito do Protocolo de 

Ação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha relativo à 

aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços. 

Em conformidade com o disposto no artigo 7º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, o 

POCTEP foi submetido a Consulta Pública por um período de 30 dias úteis, de 21Julho a 31 de 

agosto de 2021. Os documentos fornecidos pela Autoridade de Gestão POCTEP foram 

disponibilizados no portal PARTICIPA7, bem como em outros locais. 

A Agência Portuguesa do Ambiente lançou também o processo de consulta previsto na legislação 

nacional sobre a versão final do POCTEP 2021-2027 e o respetivo Relatório Ambiental8 às 

Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE) e a outros públicos interessados. 

Em 18 de outubro de 2021, foi emitido o parecer S060900-202110-DAIA.DAP, como resultado das 

contribuições apresentadas pelas ERAE, bem como da avaliação da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) nas áreas da sua competência, ou seja, resíduos e recursos hídricos. 

Em primeiro lugar, nota-se que o Programa em questão abrange ambos os Estados-membros, 

apesar de a respetiva Autoridade de Gestão ser espanhola. A este respeito, a opção de consultar 

as autoridades portuguesas através dos mecanismos definidos no referido Protocolo é 

incompreensível, uma vez que se refere a Programas, Planos ou Projetos que, sendo 

exclusivamente de um Estado-membro, podem ter um impacto no território do outro Estado-

membro.  

 
7 https://participa.pt/ 
8 A este respeito, a legislação portuguesa difere, em parte, da espanhola na medida em que não diferencia entre o pedido inicial e as consultas 

prévias no processo de avaliação ambiental. 
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Por conseguinte, sendo este um Programa desenvolvido em parceria entre os dois países e 

abrangendo ambos os territórios, considera-se que a utilização do Protocolo não faz sentido, e 

considera-se que a abordagem adequada seria a adotada para consultas que já tiveram lugar no 

passado para outros programas de cooperação territorial. 

Durante o período de consulta pública, foram recebidas três propostas do GEOTA (Grupo de 

Ordenamento do Território e Ambiente) e dois cidadãos privados, as quais não foram incluídas 

no parecer. 

0.3. Conteúdo da Avaliação Ambiental  

O conteúdo da avaliação ambiental é estabelecido no artigo 6º do Decreto-Lei nº 232/2007, que 

estabelece que o documento do Relatório Ambiental que acompanha o programa sujeito a 

avaliação ambiental deve incluir uma descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos no 

ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa, as suas alternativas razoáveis que 

tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial respetivos, e do qual constam, 

atendendo à prévia definição do seu âmbito, os seguintes elementos: 

a) Uma descrição geral do conteúdo, dos principais objetivos do plano ou programa e 

da sua relação com outros planos e programas relevantes; 

b) as características ambientais das áreas suscetíveis de serem significativamente 

afetadas, os aspetos relevantes do estado atual do ambiente e a sua provável evolução 

em caso de não execução do plano ou programa 

c) Os problemas ambientais relevantes para o plano ou programa, incluindo, em 

particular, os relacionados com todas as áreas de especial importância ambiental, ou 

seja, os referidos no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril de 1999, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro de 2005. 

d) Os objetivos de proteção ambiental estabelecidos a nível internacional, comunitário 

ou nacional que são relevantes para o plano ou programa e a forma como estes 

objetivos e todas as outras considerações ambientais foram tidos em conta durante a 

sua preparação; 

e) os eventuais efeitos significativos da implementação do plano ou programa no 

ambiente, incluindo efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, a curto, médio e 

longo prazo, permanentes e temporários, positivos e negativos, tendo em conta 

questões como biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, ar, 

fatores climáticos, bens materiais, património cultural, incluindo o património 

arquitetónico e arqueológico, paisagem e a inter-relação entre os fatores acima 

referidos 

f) Medidas concebidas para prevenir, reduzir e, na medida do possível, eliminar 

quaisquer efeitos adversos significativos sobre o ambiente resultantes da 

implementação do plano ou programa. 

g) Um resumo das razões para a seleção de alternativas e uma descrição de como a 

avaliação foi realizada, incluindo quaisquer dificuldades na recolha da informação 

necessária; 

h) uma descrição das medidas de controlo previstas em conformidade com o artigo 11.º 

i) Um resumo não técnico das informações mencionadas nas alíneas anteriores. 
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Quanto à legislação espanhola a Relatório ambiental está em conformidade com as disposições 

do Anexo IV [Conteúdo do Relatório ambiental] da Lei 21/2013, de 9 de dezembro, sobre Avaliação 

Ambiental e subsequentes atualizações (Lei 9/2018, de 5 de dezembro, que altera a Lei 21/2013, 

de 9 de dezembro, sobre Avaliação Ambiental, Lei 21/2015, de 20 de julho, que altera a Lei 

43/2003, de 21 de novembro, sobre Silvicultura e a Lei 1/2005, de 9 de março, que regulamenta 

o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, o Real Decreto-Lei 

23/2020 de 23 de junho, que aprova medidas de energia e outras medidas de recuperação 

económica e o Real Decreto-Lei 36/2020 de 30 de dezembro, que aprova medidas urgentes para 

a modernização da Administração Pública e para a implementação do Plano de Recuperação, 

Transformação e Resiliência). 

Além disso, é alargado com essa informação razoavelmente necessária, nos termos do artigo 20.2 

da Lei 21/2013, estabelecida no "Documento de Âmbito do Relatório ambiental do Programa de 

Cooperação Territorial Europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027" aprovado por Resolução 

da Direção Geral de Qualidade e Avaliação Ambiental datada de 28 de abril de 2021. Isto é, pelo 

menos: 

1. Um esboço do conteúdo, principais objetivos do Programa, conteúdo, determinações do 

Programa e relação com outros planos 

1.1. Objetivos, conteúdo e determinações do Programa 

1.2. Relação do Programa com outros planos 

2. Descrição das áreas ambientais em questão: 

2.1. Biodiversidade 

2.2. Água (ambientes continentais e marinhos) 

2.3. Alterações climáticas 

2.4. Paisagem. Património cultural 

2.5. População e saúde humana 

2.6. Síntese de lições aprendidas com a monitorização ambiental do período de 

programação 2014-2020 

2.7. Análise SWOT específica para a situação ambiental e climática no espaço 

transfronteiriço 

3. Objetivos de proteção ambiental a nível internacional, comunitário, nacional e regional 

relevantes para o Programa 

4. Efeitos estratégicos significativos do Programa para o ambiente 

4.1. Adequação dos sistemas de autorização ou controlo administrativo das operações 

4.2. Participação das administrações ambientais afetadas e das partes interessadas na 

elaboração do Programa 

4.3. Lógica da programação, seleção das ações a financiar e especificidades das 

subvenções 

4.4. Projeções sobre o financiamento 

4.5. Implementação, monitorização, modificação e avaliação do Programa 

4.6. Síntese da avaliação estratégica do impacto e da relação impacto/medição/estratégia 

de monitorização 

4.7. Outras questões específicas levantadas pelos inquiridos 

5. Medidas preventivas, corretivas ou compensatórias a serem incluídas no Programa para 

os impactos estratégicos identificados 

5.1. Adequação ambiental dos sistemas administrativos de autorização ou controlo dos 

projetos a financiar pelo Programa 
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5.2. Envolvimento das administrações ambientais afetadas e das partes interessadas na 

elaboração do Programa 

5.3. Lógica de programação, operações elegíveis e características específicas das ajudas 

5.4. Financiamento 

5.5. Implementação, monitorização, modificação e avaliação do Programa 

5.6. Medidas especiais no caso de ações que possam ter impacto em sítios Natura 2000 

ou em massas de água que impeçam a sua autorização, salvo exceções 

expressamente reguladas na legislação comunitária e nacional. 

6. Como foram selecionadas as alternativas 

7. Programa de monitorização e vigilância ambiental 

8. Resumo da avaliação dos impactos na rede Natura 2000 

9. Dificuldades encontradas na elaboração do documento ambiental estratégico 

10. Resumo não técnico 

11. Separata sobre a avaliação estratégica dos impactos ambientais transfronteiriços 
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1. Esboço do conteúdo, principais objetivos do Programa, determinações do 

Programa e relação com outros planos 

Desde a sua adoção em 2015, a União Europeia (UE) tem traduzido o seu compromisso com a 

Agenda 2030 através de diferentes quadros estratégicos e declaratórios. Em novembro de 2016, 

a Comissão Europeia apresentou a Comunicação Próximos passos para um futuro europeu 

sustentável. Ação europeia para a sustentabilidade, na qual se compromete a incluir os ODS em 

todas as políticas e iniciativas da UE, tanto presentes como futuras, tendo em conta as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável como principais pilares, bem como através do 

estabelecimento de um quadro de governação destinado a promover a sua implementação com 

a participação de todas as instituições europeias, e em parceria com organizações internacionais 

e a sociedade civil. 

Faz parte de um pacote de ações que incluiu a revisão do Consenso Europeu sobre o 

Desenvolvimento como uma visão coletiva e plano de ação da UE e dos seus Estados-Membros, 

que adapta a política europeia de desenvolvimento internacional ao novo quadro de ação 

previsto pela Agenda 2030. A visão da Comissão Europeia neste período é complementada pelo 

Documento de Reflexão para uma Europa Sustentável até 2030, de fevereiro de 2019, destinado a 

inspirar o debate sobre o futuro da Europa e a preparação da Agenda Estratégica da UE para o 

ciclo 2019-2024. 

A estratégia da Comissão Europeia para o período 2019-2024 foi definida em 6 prioridades: 

• Um Pacto Verde Europeu, pelo qual a Europa pretende tornar-se o primeiro continente 

climaticamente neutro, tornando-se uma economia moderna e eficiente em termos de 

recursos. 

• Uma Europa Adaptada à Era Digital, que, no quadro da EU, capacitará as pessoas para 

uma nova geração de tecnologias. 

• Uma economia ao serviço das pessoas, onde a UE deve criar um ambiente de 

investimento e crescimento mais atrativo que crie empregos de qualidade, especialmente 

para os jovens e as pequenas empresas. 

• Uma Europa mais forte no mundo, reforçando a sua voz no mundo, defendendo o 

multilateralismo e uma ordem mundial baseada em regras. 

• Promoção do nosso modo de vida europeu, em que a Europa deve proteger o Estado de 

direito se quiser defender a justiça e os valores fundamentais da UE. 

• Um novo ímpeto para a democracia europeia, que deve dar aos europeus uma voz mais 

forte e proteger a democracia contra ingerências externas, como a desinformação e o 

discurso online de incitação ao ódio. 

A crise global resultante da pandemia da COVID-19 obrigou a uma revisão das necessidades de 

financiamento destinadas a impulsionar a recuperação através da adoção do maior pacote de 

estímulos alguma vez financiado na Europa. O orçamento a longo prazo da UE, juntamente com 

a Next Generation EU, um instrumento temporário concebido para impulsionar a recuperação, 

ajudará a reconstruir uma Europa pósCOVID-19, com base nos objetivos fundamentais de uma 

Europa mais verde, mais digital e resiliente. 
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A evolução dos fundos comunitários ao abrigo dos programas cofinanciados pelos fundos da 

União, incluindo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do objetivo 

de Cooperação Territorial, deve ser orientada para o cumprimento destes objetivos e prioridades. 

A Estratégia Conjunta de cooperação transfronteiriça entre os Estados-Membros de Espanha e 

Portugal, que deverá orientar a execução do FEDER durante o período 2021-2027, foi elaborada 

num contexto marcado pelas seguintes características:  

• A análise da situação atual do espaço de cooperação constituiu a base do trabalho de 

programação, especialmente o conjunto de necessidades territoriais destacadas no 

diagnóstico. 

• As referências estratégicas mais relevantes que afetam a área da cooperação (planos, 

programas, etc.) foram analisadas e tomadas em consideração a fim de identificar 

sinergias e evitar sobreposições na definição de ações.  

• A aplicação dos princípios de parceria e governação a vários níveis têm sido elementos-

chave ao longo de todo o processo. 

Os resultados da análise das necessidades do território transfronteiriço Espanha-Portugal 

mostraram que, embora a situação geral da zona tenha melhorado nos últimos anos, existem 

ainda fraquezas nas quais a cooperação transfronteiriça pode desempenhar um papel 

fundamental para as ultrapassar. 

Ainda mais se tivermos em consideração que a situação de crise sanitária gerada pelo 

aparecimento da COVID-19 na cena mundial, e que tem afetado o território desde o início de 

2020, está a ter um impacto significativo em termos de contração económica e aumento das 

desigualdades sociais (causadas pela paralisia da economia, a destruição de empresas e emprego, 

o encerramento de serviços sociais e de saúde, etc.).   

O relançamento da economia e a recuperação do emprego, juntamente com a prestação de 

serviços sociais e de saúde essenciais, são, portanto, os principais desafios a enfrentar no espaço 

fronteiriço a curto e médio prazo. 

No entanto, este Programa tem um longo período de implementação que deve transcender esta 

crise supostamente cíclica e deve abordar outros desafios e necessidades identificados em áreas 

como o declínio demográfico, a competitividade empresarial, a digitalização, o ambiente, o 

desenvolvimento local e uma melhor governação. 

Contexto e governação do Programa 

A Estratégia Conjunta de cooperação transfronteiriça entre os Estados-Membros de Espanha e 

Portugal, que deverá guiar a execução do FEDER durante o período 2021-2027, foi elaborada num 

contexto marcado pelas seguintes características:  

• A análise da situação atual do espaço de cooperação constituiu a base do trabalho de 

programação, especialmente o conjunto de necessidades territoriais destacadas no 

diagnóstico, com especial atenção às possíveis implicações do Programa que poderiam 

causar efeitos ambientais e climáticos. 

• As referências estratégicas mais relevantes que afetam a área da cooperação (planos, 

programas, etc.) foram analisadas e tomadas em consideração a fim de identificar 
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sinergias e evitar sobreposições na definição de ações, incluindo os objetivos e metas das 

principais políticas à escala da União Europeia, tanto dos países como das regiões que 

participam no Programa. 

• A aplicação dos princípios de parceria e governação a vários níveis foram elementos-

chave ao longo de todo o processo. 

• Os responsáveis pela Avaliação Ambiental colaboraram estreitamente com o Grupo de 

Trabalho responsável pela preparação do Programa, participando em todas as reuniões 

dos Grupos de Trabalho, contribuindo com as suas opiniões sobre aspetos relacionados 

com os objetivos, prioridades e ações que possam causar efeitos ambientais, 

especialmente os negativos. 

1.1. Objetivos, conteúdo e determinações do Programa 

Como resultado das análises descritas nas secções anteriores e em conformidade com as 

disposições do Regulamento (UE) 2021/1059, é apresentada a lógica de intervenção sobre a qual 

será desenvolvida a Estratégia Conjunta de Cooperação Transfronteiriça entre Espanha e Portugal 

durante o novo quadro de programação, e que será formalmente refletida no Programa INTERREG 

VI-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027. 

Em particular, seguindo a orientação estabelecida no artigo 17º "Conteúdo dos programas 

INTERREG", é estabelecida uma estratégia conjunta para a contribuição do POCTEP 2021-2027 

para os OP estabelecidos no artigo 5º, alínea 1 do Regulamento (UE) 2021/1060 e para os 

Objetivos Específicos INTERREG estabelecidos no artigo 14º, alíneas 4 e 5 do Regulamento (UE) 

2021/1059. 

Os resultados do diagnóstico prévio sobre a situação atual do espaço transfronteiriço Espanha-

Portugal foram tidos em conta, tendo como referência os domínios de ação dos Objetivos 

Políticos (OP) e dos Objetivos Específicos INTERREG (ISO) que impulsionarão os investimentos da 

UE no período 2021-2027 no âmbito dos programas de cooperação europeia, São apresentadas 

as desigualdades identificadas, bem como os desafios que o território deve enfrentar para as 

ultrapassar, com especial atenção às alterações climáticas e à eficiência energética, aos riscos 

naturais, aos recursos hídricos transfronteiriços e aos espaços naturais e à biodiversidade. 

1.1.1. Processo de elaboração 

Em aplicação do princípio de parceria estabelecido no artigo 8º do Regulamento (UE) 2021/1060, 

o processo de programação 2021-2027 assegurou a participação das partes interessadas no 

desenvolvimento da elaboração do Programa, aproveitando a experiência e os conhecimentos 

dos principais atores presentes no território.  

Para o efeito, foi promovida desde o início a participação de representantes das administrações 

regionais, locais e outras autoridades públicas relevantes, parceiros económicos e sociais, bem 

como organismos representativos da sociedade civil, incluindo parceiros ambientais (em 

conjunto, os parceiros do Programa). A organização e implementação desta parceria foi realizada 

em conformidade com o Código de Conduta Europeu sobre Parcerias estabelecido pelo 

Regulamento Delegado (UE) n.º 240/2014. 



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 1 25 

No decurso das consultas prévias e determinação do âmbito do estudo estratégico ambiental (art. 

17.2 da Lei 21/2013), foi reservado um período de 30 dias (art. 19.1) nas quais foram recolhidas 

informações das administrações ambientais e climáticas interessadas (Regiões Autónomas e AGE) 

e organizações não governamentais interessadas, dando origem a uma participação real e efetiva, 

especialmente na conceção dos objetivos específicos das prioridades 2 e 3, que foi aprovada no 

Documento de Definição do Âmbito do Relatório ambiental do Programa de Cooperação 

Territorial Europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027, aprovado em 26 de abril de 2021 pelo 

organismo ambiental competente; Direção Geral da Qualidade e Avaliação Ambiental (Secretaria 

de Estado do Ambiente do Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico). 

Este documento de definição do âmbito foi tido em conta, tanto na definição dos objetivos, 

conteúdo e determinações do Programa, como na relação do Programa com os demais planos, 

especialmente no domínio das principais políticas, estratégias e planos ambientais e climáticos, 

dado que um dos objetivos políticos escolhidos é "Uma Europa mais verde e baixa em carbono", 

clarificar em que medida o Programa contribuirá para alcançar os principais objetivos das 

principais políticas ambientais e climáticas à escala da UE, nacional e das regiões participantes, 

especificando o tipo de ligações eficazes do Programa, pelo menos com as políticas, estratégias 

e planos comunitários, nacionais ou regionais. 

No caso de Portugal, em conformidade com o Artigo 7º do Decreto-Lei 232/2007, as consultas 

pertinentes foram realizadas com as Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas 

(ERAE) e outros públicos interessados. Além disso, foi aberto um período de 30 dias úteis de 

consulta pública para a apresentação de propostas com base na exposição pública dos 

documentos fornecidos pela Autoridade de Gestão do POCTEP 2021-2027, que foram 

disponibilizados no portal PARTICIPA, o portal oficial onde os processos de consulta pública são 

disponibilizados pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática do Governo de Portugal. 

O resultado das consultas públicas foi o documento Parecer sobre a Avaliação Ambiental, 

elaborado pela APA como agência ambiental competente, que inclui as contribuições 

apresentadas pela ERAE, bem como a avaliação da APA nas áreas da sua competência, ou seja, 

resíduos e recursos hídricos. 

Este documento foi parcialmente tido em conta, tanto na definição dos objetivos, conteúdo e 

determinações do Programa, como na relação do Programa com os demais planos, uma vez que 

algumas das suas considerações estavam em contradição com a própria finalidade do POCTEP 

2021-2027, como é o caso da consideração apresentada pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP), que reiterou a sua preocupação com o território elegível para o POCTEP.  

Neste sentido, a ANMP considera que, para que o POCTEP cumpra a sua missão, contribuindo, 

de facto, para o desenvolvimento e promoção da cooperação transfronteiriça, é necessário que 

os investimentos e os seus impactos sejam efetivamente concentrados nas regiões fronteiriças. 

Isto exige que o território elegível para este Programa seja novamente limitado à fronteira NUT 

III, recuperando o espírito que presidiu à sua criação, ao mesmo tempo que considera essencial 

que, no mínimo, seja mantida a mesma dotação total atribuída ao Programa para 2021-2027 e 

que haja uma maior aproximação e equilíbrio nos investimentos de ambos os lados da fronteira. 

É de notar que a geografia do POCTEP 2021-2027 tem sido um dos elementos de maior debate, 

não só no âmbito dos GT, mas também em relação à Comissão Europeia, que defendeu uma 

solução geográfica restrita a zonas verdadeiramente fronteiriças, reduzindo consideravelmente o 

espaço territorial e a consequente dotação orçamental. 
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Esta consideração chegou ao processo de redação quando a geografia final já tinha sido acordada 

entre as partes (Secretariado Conjunto e Comissão Europeia), coincidindo com a estabelecida nos 

Programas anteriores e que foi defendida como sendo de importância vital para o POCTEP por 

cada uma das autoridades regionais dos diferentes GT. 

1.1.2. Conteúdo do POCTEP 2021-2027 

O Artigo 15.1 Concentração temática estabelece que os programas INTERREG A ao longo das 

fronteiras terrestres internas afetarão pelo menos 60% da contribuição do FEDER aos Objetivos 

Políticos 2 e 4 e a um máximo de dois outros objetivos políticos estabelecidos no artigo 5º alínea 

1 do Regulamento (UE) 2021/1060. 

Assim, o Programa de Cooperação Territorial Europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 é 

articulado em 4 Objetivos Políticos selecionados mais um objetivo específico INTERREG (ISO1): 

• OP1: "Uma Europa mais competitiva e mais inteligente, mediante a promoção de uma 

transformação económica inovadora e inteligente e da conectividade das TIC a nível 

regional". 

• OP2: "Uma Europa mais verde, hipocarbónica, em transição para uma economia com zero 

emissões líquidas de carbono, e resiliente, mediante a promoção de uma transição 

energética limpa e equitativa, dos investimentos verdes e azuis, da economia circular, da 

atenuação das alterações climáticas e da adaptação às mesmas, da prevenção e gestão 

dos riscos e da mobilidade urbana sustentável". 

• OP5: " Uma Europa mais próxima dos cidadãos, mediante o fomento do desenvolvimento 

sustentável e integrado de todos os tipos de territórios e das iniciativas locais ". 

• OE-INTERREG (ISO1). "Uma melhor governação da cooperação". 

Foi estabelecido um total de 13 objetivos específicos repartidos pelos objetivos políticos, mais 

quatro ações no âmbito do OE-INTERREG, respondendo a sete prioridades, em conformidade 

com o artigo 17º do Regulamento (UE) 2021/1059: 

• Prioridade 1. Aproveitar o potencial da cooperação para consolidar o ecossistema 

científico e tecnológico, fomentar a criação de conhecimento e redes empresariais, 

promover a digitalização e melhorar a competitividade das empresas, especialmente das 

PME e microempresas. 

• Prioridade 2. Promover a cooperação para maximizar a rentabilização dos recursos 

endógenos do território e o desenvolvimento de iniciativas e sectores-chave, progredindo 

na especialização inteligente. 

• Prioridade 3. Avançar na transição ecológica e adaptação às alterações climáticas na zona 

transfronteiriça através da cooperação como instrumento para a promoção da economia 

verde e da economia azul. 

• Prioridade 4. Proteger e conservar a biodiversidade em áreas naturais e rurais e melhorar 

os ecossistemas naturais e o ambiente urbano no espaço transfronteiriço através da 

cooperação. 

• Prioridade 5. Reforçar a cooperação para enfrentar o desafio demográfico no espaço 

fronteiriço, criando condições de vida atrativas baseadas no acesso ao mercado de 
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trabalho, serviços públicos essenciais, mobilidade e aplicação de princípios de inclusão 

social, igualdade de oportunidades e tratamento. 

• Prioridade 6. Promover, através da cooperação transfronteiriça, o desenvolvimento de 

estratégias multissectoriais para o desenvolvimento integrado e sustentável. 

• Prioridade 7. Ultrapassar os obstáculos fronteiriços através da aplicação à cooperação 

transfronteiriça de uma abordagem transformadora de governação multinível. 

Neste sentido, o OP2 estabelece como prioridade ações no domínio do ambiente e das alterações 

climáticas no âmbito das prioridades selecionadas; avançar na transição ecológica e na adaptação 

às alterações climáticas e proteger e conservar a biodiversidade. Os restantes OP têm uma relação 

mais tangencial com o ambiente e as alterações climáticas, embora algumas ações noutros OP, 

tais como a promoção da digitalização, ou projetos específicos de ação ambiental no OP 5, e 

mesmo projetos de investigação e inovação em matéria ambiental, possam também ter efeitos 

estratégicos sobre o ambiente e as alterações climáticas, que serão analisados em maior detalhe 

na secção 4 deste Relatório ambiental. 

Os objetivos específicos selecionados no POCTEP 2021-2027 para cada OP e prioridade de ação 

são os seguintes.  

Tabla. 1. Objetivos políticos, objetivo específico INTERREG, prioridades e objetivos específicos 

selecionados POCTEP 2021-2027 

Objetivo político e objetivo específico 

INTERREG selecionado 
Prioridade Objetivo específico selecionado 

OP 1: "Uma Europa mais competitiva e mais 

inteligente, mediante a promoção de uma 

transformação económica inovadora e 

inteligente e da conectividade das TIC a nível 

regional". 

Prioridade 1. Explorar o potencial da 

cooperação para consolidar o ecossistema 

científico e tecnológico, fomentar a criação 

de conhecimento e redes empresariais, 

promover a digitalização e melhorar a 

competitividade empresarial, especialmente 

das PME e microempresas. 

OE 1.1. Desenvolver e reforçar as 

capacidades de investigação e inovação e a 

adoção de tecnologias avançadas. 

OE 1.2 Aproveitar as vantagens da 

digitalização para os cidadãos, as empresas, 

os organismos de investigação e as 

autoridades públicas. 

OE 1.3 Reforçar o crescimento sustentável e 

a competitividade das PME, bem como a 

criação de emprego nas PME, inclusive 

através de investimentos produtivos. 

Prioridade 2. Promover a cooperação para 

maximizar a rentabilização dos recursos 

endógenos do território e o 

desenvolvimento de iniciativas e sectores-

chave, progredindo na especialização 

inteligente. 

OE 1.4 Desenvolver competências para a 

especialização inteligente, a transição 

industrial e o empreendedorismo. 
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Objetivo político e objetivo específico 

INTERREG selecionado 
Prioridade Objetivo específico selecionado 

OP2: "Uma Europa mais verde, 

hipocarbónica, em transição para uma 

economia com zero emissões líquidas de 

carbono, e resiliente, mediante a promoção 

de uma transição energética limpa e 

equitativa, dos investimentos verdes e azuis, 

da economia circular, da atenuação das 

alterações climáticas e da adaptação às 

mesmas, da prevenção e gestão dos riscos e 

da mobilidade urbana sustentável". 

Prioridade 3. Avançar na transição ecológica 

e adaptação às alterações climáticas na zona 

transfronteiriça através da cooperação como 

instrumento para a promoção da economia 

verde e da economia azul. 

OE 2.1. Promover a eficiência energética e 

reduzir as emissões de gases com efeito de 

estufa. 

OE 2.2 Promover as energias renováveis, em 

conformidade com a Diretiva (UE) 

2018/2001, incluindo os critérios de 

sustentabilidade nela estabelecidos 

OE 2.4 Promover a adaptação às alterações 

climáticas, a prevenção dos riscos de 

catástrofe e a resiliência, tendo em conta 

abordagens baseadas em ecossistemas. 

Prioridade 4. Proteger e conservar a 

biodiversidade em áreas naturais e rurais e 

melhorar os ecossistemas naturais e o 

ambiente urbano no espaço transfronteiriço 

através da cooperação. 

OE 2.7 Reforçar a proteção e preservação da 

natureza, a biodiversidade e as 

infraestruturas ecológicas, inclusive nas 

zonas urbanas, e reduzir todas as formas de 

poluição. 

OP4. "Uma Europa mais social e inclusiva, 

através da implementação do pilar europeu 

dos direitos sociais". 

Prioridade 5. Reforçar a cooperação para 

enfrentar o desafio demográfico no espaço 

fronteiriço, criando condições de vida 

atrativas baseadas no acesso ao mercado de 

trabalho, serviços públicos essenciais, 

mobilidade e aplicação de princípios de 

inclusão social, igualdade de oportunidades 

e tratamento. 

OE 4.1 Reforçar a eficácia e inclusividade dos 

mercados de trabalho e o acesso a 

empregos de qualidade, através do 

desenvolvimento das infraestruturas sociais 

e da promoção da economia social, 

OE 4.2 Melhorar o acesso equitativo a 

serviços inclusivos e de qualidade na 

educação, na formação e na aprendizagem 

ao longo da vida através do 

desenvolvimento de infraestruturas 

acessíveis, nomeadamente através da 

promoção da resiliência no que diz respeito 

à educação e formação à distância e em 

linha. 

OE 4.5 Garantir a igualdade de acesso aos 

cuidados de saúde, fomentar a resiliência 

dos sistemas de saúde, inclusive dos 

cuidados de saúde primários, e promover a 

transição dos cuidados institucionais para os 

cuidados centrados na família e de 

proximidade. 

OE 4.6 Reforçar o papel da cultura e do 

turismo sustentável no desenvolvimento 

económico, na inclusão social e na inovação 

social. 
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Objetivo político e objetivo específico 

INTERREG selecionado 
Prioridade Objetivo específico selecionado 

OP 5: "Uma Europa mais próxima dos 

cidadãos, mediante o fomento do 

desenvolvimento sustentável e integrado de 

todos os tipos de territórios e das iniciativas 

locais". 

Prioridade 6. Promover, através da 

cooperação transfronteiriça, o 

desenvolvimento de estratégias 

multissectoriais para o desenvolvimento 

integrado e sustentável. 

OE 5.2 Promover o desenvolvimento social, 

económico e ambiental integrado e inclusivo 

a nível local, a cultura, o património natural, 

o turismo sustentável e a segurança nas 

zonas não urbanas. 

OE-INTERREG. "Uma melhor governação da 

cooperação". 

Prioridade 7. Ultrapassar obstáculos 

fronteiriços através da aplicação de uma 

abordagem transformadora de governação a 

vários níveis à cooperação transfronteiriça. 

Ação a) Reforçar a capacidade institucional 

das autoridades públicas, nomeadamente 

das mandatadas para administrar um 

território específico, e das partes 

interessadas (todas as vertentes). 

Ação b) Reforçar a eficiência da 

administração pública, promovendo a 

cooperação jurídica e administrativa e a 

cooperação entre os cidadãos, os 

intervenientes da sociedade civil e as 

instituições, nomeadamente com vista a 

resolver entraves jurídicos e de outro tipo 

nas regiões. 

Ação c) Reforçar a confiança mútua, 

nomeadamente incentivando as ações 

interpessoais. 

Ação f) Outras ações para apoiar melhor 

governança em matéria de cooperação. 

 

A proposta para o Programa INTERREG Espanha-Portugal (POCTEP) inclui a tipologia de ações a 

serem desenvolvidas durante o período 2021-2027 em cada uma das Prioridades e Objetivos 

Específicos estabelecidos, que respondem às seguintes características: 

• As diferentes tipologias de ações caracterizam-se pela sua natureza estratégica e pela sua 

capacidade de adaptação a diferentes prioridades e objetivos específicos. 

• A maioria das ações selecionadas não apresentam, em linhas gerais, devido à sua 

dimensão, efeitos e impactos ambientais negativos previsíveis, com uma preponderância 

sobretudo nas ações incluídas no Objetivo Político "Uma Europa mais verde e baixa em 

carbono" (OP 2), uma vez que apresentam impactos positivos no território. 

• O tipo de ações que podem ter uma ligação mais forte, particularmente através de efeitos 

diretos, com o cumprimento dos objetivos ambientais tanto do Programa como da União 

Europeia, bem como efeitos mais relevantes sobre o ambiente, são as selecionadas no 

âmbito das prioridades 3 e 4; "Promoção da transição ecológica e adaptação às alterações 

climáticas no espaço transfronteiriço através da cooperação como instrumento de 

promoção das economias verde e azul" e "Proteção e conservação da biodiversidade em 

zonas naturais e melhoria dos ecossistemas naturais e do ambiente urbano no espaço 

transfronteiriço através da cooperação", respetivamente. 

• O facto de ter selecionado ações que não requerem a implementação geral de grandes 

infraestruturas físicas no território favorece uma redução dos efeitos ambientais e 

climáticos significativos, influenciando também uma menor necessidade de sistemas de 

autorização ou de controlo administrativo em ambos os países. 
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• O tipo de ações previstas no âmbito do OP4 (Uma Europa mais social e inclusiva) no 

quadro do OE 4.6 "Reforçar o papel da cultura e do turismo sustentável no 

desenvolvimento económico, inclusão e inovação social" pode ter uma influência indireta, 

especialmente nos projetos aprovados no domínio da promoção do turismo, uma 

atividade que individualmente não tem efeitos particularmente adversos, mas que no seu 

conjunto necessita de ser observada devido à sua dimensão global, especialmente em 

áreas ambientalmente sensíveis. 

1.1.2.1. OP1: "Uma Europa mais competitiva e mais inteligente" 

OP1 Uma Europa mais competitiva e inteligente, promovendo a transformação económica 

inovadora e inteligente e a conectividade regional às tecnologias de informação e comunicação é 

desenvolvida com duas prioridades de investimento (P1 e P2) e um total de quatro OE (1.1, 1.2, 

1.3 e 1.4). No que diz respeito ao OP1, verificou-se um consenso considerável entre os organismos 

envolvidos nos Grupos de Trabalho, uma vez que, como indicado no próprio Regulamento (UE) 

2021/1060, a ajuda do FEDER deve concentrar-se neste OP1 e OP2. No entanto, no decurso das 

reuniões, houve diferenças de critérios relativamente ao ajustamento da redação de algumas 

ações, inclusivamente, se seria apropriado eliminar algumas das ações inicialmente propostas, a 

fim de cumprir os objetivos do Programa. 

No âmbito da Prioridade 1 "Aproveitar o potencial da cooperação para consolidar o ecossistema 

científico e tecnológico, fomentar a criação de redes de conhecimento e empresariais, promover 

a digitalização e melhorar a competitividade das empresas, especialmente das PME e 

microempresas", o diagnóstico verificou o défice em termos de inovação e digitalização do espaço 

de cooperação, bem como a competitividade das PME de ambos os lados da fronteira e a criação 

de emprego. 

Estes défices são abordados através da seleção dos OE 1.1 (Desenvolver e reforçar as capacidades 

de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas), OE 1.2 (Aproveitar as vantagens 

da digitalização para os cidadãos, as empresas, os organismos de investigação e as autoridades 

públicas) e OE 1.3 (Reforçar o crescimento sustentável e a competitividade das PME, bem como a 

criação de emprego nas PME, inclusive através de investimentos produtivos), que se justificam 

pela necessidade de continuar a progredir no espaço da cooperação em aspetos relacionados 

com a I&D&I, uma vez que os dados mostram uma ampla margem de melhoria em aspetos como 

a capacidade de converter os resultados da investigação em opções comerciais viáveis, o reforço 

da colaboração público-privada na geração e disseminação do conhecimento, ou o aumento do 

número de investigadores, especialmente através da melhoria da presença das mulheres em 

atividades tecnológicas e de conhecimento. 

Para tal, o avanço da digitalização será realizado numa perspetiva quádrupla, integrando o tecido 

produtivo, os organismos de investigação, as administrações públicas que oferecem serviços aos 

cidadãos, e os próprios cidadãos, com especial atenção à dimensão humana desta transformação, 

e tendo em conta que a formação em competências digitais pode reduzir a diferença de género 

no mercado de trabalho. 

Isto é especialmente relevante num tecido empresarial dominado principalmente por PME e 

microempresas com dificuldades no acesso ao financiamento, inovação, atração e retenção de 

talentos, e internacionalização da sua atividade, que são as causas subjacentes ao declínio na 

geração de valor acrescentado e também no aumento do fosso entre mulheres e homens em 

múltiplos aspetos relacionados com o mercado de trabalho. 
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Neste contexto, este OE foi selecionado para desenvolver ações de cooperação como forma de 

as empresas atingirem uma dimensão ótima que lhes permita aumentar a sua capacidade de 

produção e melhorar os seus níveis de rentabilidade e competitividade, e tirar partido de novas 

oportunidades ligadas ao modelo de desenvolvimento sustentável. 

Tabla. 2. Tipos de ação ao abrigo da Prioridade 1 do POCTEP 2021-20270 

OP  EO  Tipologia de ações  

OP1  

1.1  

Ações conjuntas de investigação e inovação envolvendo centros de investigação, centros tecnológicos 

ou centros de educação que operam no espaço transfronteiriço em colaboração com o tecido 

produtivo local (investigação industrial, desenvolvimento experimental e estudos de viabilidade), 

incluindo investimentos em ativos corpóreos e incorpóreos, se necessário.  

Apoiar ações de desenvolvimento e desenho industrial de produtos, serviços e processos com elevado 

potencial comercial no espaço transfronteiriço, promovidas por atores públicos e privados do território. 

Ações para promover a transferência de conhecimentos e a aplicação prática de tecnologias 

inovadoras, de preferência em espaços de trabalho partilhados por entidades de ambos os lados da 

fronteira, tanto virtuais como físicos (laboratórios e outras infraestruturas de apoio). 

Ações relacionadas com a dinamização e reforço de redes transfronteiriças de investigação, geração 

de produtos de informação existentes e transferência de conhecimentos ou criação de novas redes de 

cooperação entre empresas, centros de investigação e o sector do ensino superior. 

1.2  

Ações de promoção da digitalização das PME e microempresas (incluindo o comércio eletrónico entre 

empresas e processos empresariais em rede, polos de inovação digital, living labs, empresas 

emergentes baseadas nas TIC, etc.), especialmente nos sectores económicos relevantes na zona de 

cooperação. 

 Ações para fomentar o desenvolvimento de soluções conjuntas em supercomputação e 

processamento de dados; e para o desenvolvimento e acesso a plataformas abertas e espaços de dados 

industriais para inteligência artificial. 

Ações para desenvolver projetos de proteção (cibersegurança) da economia digital no espaço 

transfronteiriço. 

Ações para promover a digitalização de centros de investigação, centros tecnológicos ou 

estabelecimentos de ensino localizados no espaço transfronteiriço. 

Ações para o desenvolvimento e implementação de soluções TIC e serviços em linha para a 

administração, incluindo a prestação transfronteiriça de serviços públicos, especialmente os mais 

próximos dos cidadãos, com especial atenção para as zonas rurais, assegurando a acessibilidade para 

todos, reduzindo o fosso entre géneros e respondendo às necessidades dos grupos desfavorecidos. 

Ações para promover o desenvolvimento da recolha de informação digitalizada em diferentes esferas 

de atuação que sirvam para orientar as administrações na tomada de decisões sobre o planeamento e 

gestão sustentável dos recursos naturais de forma concertada com outros sectores institucionais e 

económicos no espaço transfronteiriço. 

Ações para promover o desenvolvimento de serviços e aplicações para melhorar as aptidões e 

competências digitais da população que vive no espaço de cooperação transfronteiriça que fomentam 

a inclusão. 

1.3  

Ações de aconselhamento e assistência técnica às PME e microempresas em áreas chave para aumentar 

a sua competitividade, incluindo inovação, internacionalização, utilização de novos canais de 

comercialização, qualificação dos seus recursos humanos ou a oportunidade de fazer investimentos 

produtivos, entre outras questões. 

Ações para o desenvolvimento e implementação de serviços avançados de apoio a microempresas, 

PME e clusters de PME (incluindo serviços de gestão, marketing e design, incorporando novos 

conceitos como o ecodesign, entre outros).  

Ações de apoio à criação e promoção de clusters transfronteiriços inovadores e de redes empresariais 

transfronteiriças, em particular em benefício das PME e das microempresas. 

Ações de desenvolvimento e cooperação empresarial para a internacionalização das PME e 

microempresas, permitindo a identificação de pontos fortes e fracos na inovação, bem como a 

qualificação dos recursos humanos nas empresas e a criação de novos empregos. 
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No âmbito da P2 " Promover a cooperação para maximizar a rentabilização dos recursos 

endógenos do território e o desenvolvimento de iniciativas e sectores-chave, progredindo na 

especialização inteligente", a seleção do OE 1.4 (desenvolvimento de capacidades de 

especialização inteligente, transição industrial e empreendedorismo) com base na existência no 

espaço transfronteiriço de um sector industrial que gera uma parte importante do valor 

acrescentado e que deve receber apoio para se consolidar como sector de referência no território 

e conseguir uma transformação deste sector em direção a uma indústria moderna, digitalizada e 

especializada nos subsectores identificados nas estratégias regionais de Especialização Inteligente 

em Investigação e Inovação (RIS3) com impacto neste território. 

Além disso, tendo em conta as necessidades de formação e reforço da competitividade das PME 

e microempresas, serão promovidas outras atividades identificadas nas RIS3, abrangendo sectores 

como o sector agroalimentar, o sector sócio-sanitário e a nova economia adaptada ao consumo 

específico de certos segmentos da população (como a silver economy), a indústria que se 

desenvolve em torno da cultura, turismo e o lazer de qualidade, sustentável e inovador, os 

sectores da economia azul e dos transportes, bem como outros sectores responsáveis pelo 

aproveitamento dos recursos endógenos do espaço de cooperação, tais como a economia azul, 

a indústria florestal, a silvicultura e a gestão sustentável de bosques e florestas. 

E, transversalmente a todos os sectores acima mencionados, novas atividades e segmentos da 

economia com a capacidade de implementar novos processos de produção evoluam no sentido 

de novos modelos de consumo, tais como os propostos pelos princípios da economia circular. 

Por outro lado, a seleção deste OE também se justifica pela consideração do empreendedorismo, 

uma vez que este é um território em que a taxa de criação de empresas deve melhorar, bem como 

a taxa de permanência no mercado. Além disso, é essencial proporcionar oportunidades aos 

grupos vulneráveis para que possam aderir à dinâmica produtiva em condições de igualdade. 
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Tabla. 3. Tipos de ação no âmbito da Prioridade 2 do POCTEP 2021-20270 

OP  OE  Tipologia de ações  

OP1  1.4  

Ações para desenvolver as capacidades do tecido produtivo e dos centros de investigação para fazer 

avançar a especialização inteligente e a transição para uma indústria baseada na neutralidade climática 

e na liderança digital no espaço de cooperação transfronteiriça. 

Apoiar ações para a implementação de novas formas de produção e prestação de serviços através da 

incorporação de conceitos baseados no desenvolvimento sustentável que promovam a economia 

circular em atividades produtivas como a biotecnologia, a economia azul, a mobilidade elétrica, a Internet 

das coisas e 5G, a inteligência artificial ou a automatização de processos. 

Ações de apoio a novos modelos de produção e gestão empresarial baseados nos princípios da 

economia social e solidária, e o desenvolvimento de bens e serviços para os idosos, no quadro da "silver 

economy". 

Ações de apoio a iniciativas empreendedoras que identifiquem e promovam uma maior utilização dos 

recursos endógenos do espaço de cooperação transfronteiriça e incorporem critérios de circularidade. 

Ações de apoio ao empreendedorismo, autoemprego e iniciativas de criação de empresas, com especial 

atenção para as promovidas por mulheres e outros grupos com dificuldades em encontrar emprego no 

espaço transfronteiriço. 

Ações para promover e apoiar a incubação de empresas spin-off (criadas a partir de outra iniciativa, tais 

como spin-offs, filiais, etc.), empresas semente e em fase de arranque no espaço transfronteiriço. 

 

1.1.2.2. OP2: "Uma Europa mais verde” 

O OP2 Uma Europa mais verde, hipocarbónica, em transição para uma economia com zero emissões 

líquidas de carbono, e resiliente, mediante a promoção de uma transição energética limpa e 

equitativa, dos investimentos verdes e azuis, da economia circular, da atenuação das alterações 

climáticas e da adaptação às mesmas, da prevenção e gestão dos riscos e da mobilidade urbana 

sustentável foi, sem dúvida, o objetivo político sobre o qual existiu o maior consenso no 

planeamento do Programa, embora tenha havido algum debate sobre as ações a selecionar com 

o objetivo de cumprir os objetivos específicos selecionados no âmbito deste eixo de ação. Para 

tal contribuiu o facto de o próprio Regulamento FEDER afirmar que os fundos devem corrigir os 

principais desequilíbrios regionais dentro da União e reduzir as disparidades entre os níveis de 

desenvolvimento das diferentes regiões e o atraso das regiões menos favorecidas, incluindo as 

que enfrentam desafios devido aos compromissos de descarbonização, favorecendo assim a 

resiliência regional, de modo que o apoio deve concentrar-se particularmente neste OP2. 

Tal como o OP1, este objetivo político é desenvolvido em duas prioridades de investimento (P3 e 

P4) e num total de quatro objetivos específicos (OE 2.1, 2.2, 2.4 e 2.7).  

No âmbito da Prioridade 3 " Avançar na transição ecológica e adaptação às alterações climáticas 

na zona transfronteiriça através da cooperação como instrumento para a promoção da economia 

verde e da economia azul" e, em relação à transição do sistema de produção, determinada no 

OP1, esta deve basear-se nos fundamentos da economia verde e da economia azul e ter em conta 

as alterações climáticas como um desafio a enfrentar no futuro a curto prazo.  

O crescimento económico do território de cooperação não deve ser concebido sem ter em conta 

os objetivos europeus, nacionais e regionais consagrados nos acordos internacionais sobre a 

redução de emissões, a economia circular, a adaptação às alterações climáticas e a proteção 

ambiental. 
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A este respeito, os OE 2.1, OE 2.2 e OE 2.4 foram selecionadas como estando estreitamente 

relacionados com estes objetivos; a promoção da eficiência energética e a redução das emissões 

de gases com efeito de estufa, a promoção das energias renováveis de acordo com a Diretiva (UE) 

2018/2001, em particular os critérios de sustentabilidade aí detalhados, e a promoção da 

adaptação às alterações climáticas, prevenção dos riscos de catástrofes e a resiliência, tendo em 

conta as abordagens baseadas nos ecossistemas. 

Esta seleção justifica-se pela necessidade de alterar os modelos de produção e consumo, com 

base na implementação de sistemas energéticos que reduzam o consumo final de energia em 

todas as áreas, embora especialmente nos sectores dos transportes e da indústria por serem 

grandes consumidores, de acordo com as propostas contidas no Pacto Verde Europeu, reduzindo 

a dependência dos combustíveis fósseis através do aumento da utilização de energia proveniente 

de fontes renováveis, de preferência de fontes locais, no consumo final bruto, em conformidade 

com as políticas de redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

As alterações climáticas devem ser abordadas a todos os níveis territoriais, e é essencial incorporar 

abordagens ecossistémicas que articulem ações a escalas reduzidas em zonas específicas com 

características e interesses comuns de ambos os lados da fronteira, como é particularmente o 

caso das zonas rurais e costeiras de Espanha e Portugal.   

Tomando como referência as ações previstas no Pacto Verde Europeu, o objetivo é agir em 

matérias que afetam diretamente a luta contra as alterações climáticas, contribuindo para prevenir 

e mitigar os impactos negativos que podem ser gerados no território e estando conscientes das 

últimas indicações do IPCC, que já está no seu 6º ciclo de avaliação, será necessário adaptar 

estruturas, sistemas e pessoas aos efeitos esperados das alterações climáticas nos próximos anos. 

Tabla. 4. Tipos de ação no âmbito da Prioridade 3 do POCTEP 2021-20270 

OP  OE  Tipologia de ações  

OP2  

2.1  

Ações para melhorar a eficiência energética nas PME e microempresas nos principais sectores 

produtivos do espaço transfronteiriço, através de projetos-piloto e outras medidas de apoio.  

Ações de renovação de equipamento para melhorar a eficiência energética do parque habitacional e 

outros edifícios não residenciais no espaço de cooperação transfronteiriça, através de projetos-piloto 

e outras medidas de apoio.  

Ações para melhorar a eficiência energética em infraestruturas públicas geridas conjuntamente pelos 

governos nacionais, regionais ou locais no espaço transfronteiriço, através de projetos-piloto e outras 

medidas de apoio. 

Ações de apoio ao desenvolvimento e implantação de sistemas conjuntos para a distribuição eficiente 

de energia (incluindo redes inteligentes e sistemas TIC) e armazenamento no espaço transfronteiriço. 

2.2 

Ações conjuntas de investigação, promoção e desenvolvimento de tecnologias tradicionais e 

estabelecidas de energias renováveis (eólica, solar e biomassa) no espaço transfronteiriço, através de 

projetos-piloto e outras medidas de apoio. 

Ações conjuntas de investigação, promoção e desenvolvimento de energias renováveis (que não eólica, 

solar e biomassa) no espaço transfronteiriço, incluindo, entre outros, hidrogénio verde, marinha e 

geotérmica, através de projetos-piloto e outras medidas de apoio. 

Ações para promover a utilização de energias alternativas e novas tecnologias no espaço 

transfronteiriço, em conformidade com as políticas europeias, regionais e estatais que promovem a 

inovação tecnológica e a utilização de energias renováveis. 

2.4 

Ações de elaboração de planos conjuntos para fazer face a incêndios e outras catástrofes, incluindo 

medidas para reforçar a autoproteção e sistemas de gestão conjunta e a utilização partilhada de 

infraestruturas e equipamento no espaço de cooperação transfronteiriça. 

Ações para promover a prevenção e/ou resiliência a catástrofes, emergências e riscos naturais, através 

do investimento em infraestruturas, serviços e equipamentos transfronteiriços que tenham um impacto 

favorável na luta contra as alterações climáticas, bem como na prevenção e/ou minimização de 

situações de risco. 
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Ações conjuntas para a recuperação e regeneração de áreas afetadas por catástrofes naturais, incluindo 

soluções relacionadas com vários elementos, tais como o controlo da erosão, tratamentos silvícolas ou 

a reabilitação de áreas abandonadas e gravemente alteradas.  

Ações para integrar as alterações climáticas nos instrumentos de planeamento dos recursos florestais, 

políticas e medidas relacionadas com a atividade cinegética e a pesca interior, planeamento territorial 

e urbano, gestão costeira e marinha, entre outras áreas de ação, de acordo com os Planos Nacionais 

de Adaptação às Alterações Climáticas, no espaço de cooperação.  

Ações para a gestão e conservação dos recursos hídricos presentes no espaço transfronteiriço (gestão 

coordenada dos riscos de inundações e seca; elaboração de planos de emergência para situações de 

seca, etc.).  A conceção e implementação destas ações terá em conta os planos hidrológicos e os planos 

de gestão de riscos de inundação aprovados em ambos os países. 

Ações para expandir e atualizar os conhecimentos sobre os potenciais impactos das alterações 

climáticas na gestão da água e dos recursos hídricos; ações para monitorizar e melhorar os 

conhecimentos sobre os efeitos observáveis das alterações climáticas nas massas de água e suas 

utilizações e ações para melhorar o estado das massas de água e dos ecossistemas aquáticos. 

Ações de avaliação dos riscos decorrentes das alterações climáticas no espaço transfronteiriço em 

vários domínios, tais como a gestão e manutenção das infraestruturas de transporte, a preservação do 

património cultural, a saúde humana, a vulnerabilidade social, os riscos para as cadeias de 

abastecimento agroalimentar, a migração transfronteiriça causada pelas adversidades relacionadas 

com as alterações climáticas, as alterações nos fluxos turísticos, etc. 

 

No âmbito da Prioridade 4 " Proteger e conservar a biodiversidade em áreas naturais e rurais e 

melhorar os ecossistemas naturais e o ambiente urbano no espaço transfronteiriço através da 

cooperação", a seleção do OE 2.7 (Reforçar a proteção e preservação da natureza, a biodiversidade 

e as infraestruturas ecológicas, doravante designadas por infraestruturas verdes, inclusive nas 

zonas urbanas, e reduzir todas as formas de) justifica-se pela necessidade de melhorar os sistemas 

de conservação, gestão, utilização e, sobretudo, coordenação entre os intervenientes, a fim de 

utilizar eficientemente os recursos endógenos do rico património natural existente na zona de 

cooperação, sem pôr em perigo o equilíbrio dos ecossistemas que albergam. 

A zona fronteiriça partilhada por Espanha e Portugal é caracterizada por áreas de elevado valor 

ecológico e diversidade biológica significativa, tanto em termos de habitats como de espécies 

animais e vegetais, com um grande número de espaços naturais que gozam de alguma forma de 

proteção.  

No entanto, esta conservação e melhoria dos ecossistemas existentes deve ser complementada 

por intervenções no resto do território rural e nas zonas urbanas do espaço de cooperação, 

independentemente do estatuto de proteção, a fim de aumentar a capacidade de adaptação aos 

efeitos das alterações climáticas nos próximos anos, um dos principais desafios que a humanidade 

em geral e o espaço transfronteiriço Espanha-Portugal em particular enfrentam. 

De particular interesse entre estas ações é a promoção, melhoria e restauração da biodiversidade 

em áreas críticas para a qualidade dos recursos hídricos; áreas em torno de reservatórios públicos 

ou zonas costeiras, onde o objetivo é substituir florestas exóticas por florestas indígenas ou 

restaurar habitats naturais degradados, afetados ou não por incêndios florestais. 

Tabla. 5. Tipos de ação ao abrigo da Prioridade 4 do POCTEP 2021-20270 

OP  OE  Tipologia de ações  

OP2 2.7 

Ações para a proteção, restauração e utilização sustentável dos sítios da Rede Natura 2000 e quaisquer 

outras áreas legalmente protegidas, incluindo áreas protegidas por instrumentos internacionais. A 

conceção e implementação destas ações terá em conta o Quadro de Ação Prioritária (2021-2027) da 

Rede Natura de ambos os países. 
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Ações que envolvem o desenvolvimento de planos de gestão conjunta de zonas protegidas fronteiriças 

(Rede Natura 2000 e outras), incluindo medidas de adaptação às alterações climáticas, medidas para a 

conservação e recuperação de espécies ameaçadas, incorporando nelas o fator das alterações 

climáticas, e medidas de prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras presentes no espaço 

transfronteiriço, entre outras medidas possíveis. 

Ações para a proteção e conservação da biodiversidade em áreas naturais de interesse no espaço 

transfronteiriço que não estejam protegidas por qualquer figura jurídica, tais como algumas áreas 

marinhas ou terrestres, onde podem ser desenvolvidas medidas ligadas à proteção de espécies 

autóctones; medidas para controlar poluentes, medidas para reparar derrames; medidas para recuperar 

condições hidromorfológicas ótimas; etc.  

Ações envolvendo o desenvolvimento de instrumentos de planeamento conjunto, ações para a 

conservação da natureza, proteção da biodiversidade (incluindo a gestão de espécies exóticas) e 

recuperação, tanto de espécies como de áreas transfronteiriças, dando prioridade à sua ligação através 

dos rios, da sua foz e das zonas húmidas, no âmbito da Estratégia da União Europeia para a 

Biodiversidade 2030. 

Ações para promover infraestruturas verdes de apoio à agricultura, silvicultura, pecuária e pescas; 

infraestruturas verdes que contribuam para a conservação do ambiente natural, águas interiores e 

marinhas; e infraestruturas verdes urbanas ou infraestruturas ligadas aos transportes, energia, 

prevenção de catástrofes e ordenamento do território, de acordo com as estratégias nacionais de 

infraestruturas verdes.  

Ações de desenvolvimento de infraestruturas verdes no âmbito do desenvolvimento da Rede de 

Conectores Ecológicos Transfronteiriços.  

Ações conjuntas para a solução de problemas ambientais na área de cooperação, tendo em conta as 

estratégias e planos existentes sobre gestão de resíduos e redução da poluição, bem como outras 

estratégias relevantes, tais como estratégias marinhas. 

1.1.2.3. OP4. "Uma Europa mais social e inclusiva 

O OP4 Uma Europa mais social e inclusiva, através da implementação do Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais, juntamente com o OP5 e o OE-INTERREG (ISO1), foram certamente os objetivos políticos 

que mais debate suscitaram nos Grupos de Trabalho, com base na relevância de selecionar 

principalmente os OP, uma vez que a escolha da ISO1 foi clara desde os primeiros esboços do 

Programa. Neste sentido, foram apresentadas diferentes opiniões sobre a possibilidade de 

agrupar ações sob certas rubricas que permitem que as ações se concentrem num número menor 

de OE.  

Contudo, tanto ambos os OP como o OE-INTERREG não apresentam, a priori, impactos relevantes 

em matéria de ambiente e alterações climáticas, exceto no que diz respeito à necessidade de 

controlos administrativos mais exaustivos na seleção de projetos no âmbito do OE6 em termos 

de reforço do turismo sustentável, especialmente se estiverem localizados ou tiverem um impacto 

particular em zonas particularmente sensíveis do ponto de vista ambiental, tais como as zonas 

naturais protegidas ou a rede Natura 2000.   

No caso do OP4, este objetivo político é desenvolvido numa única prioridade de investimento 

(P5) e num total de quatro objetivos específicos (OE 4.1, 4.2, 4.5 e 4.6).  
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No âmbito desta Prioridade 5 "Reforçar a cooperação para enfrentar o desafio demográfico no 

espaço fronteiriço, criando condições de vida atrativas baseadas no acesso ao mercado de 

trabalho, serviços públicos essenciais, mobilidade e aplicação de princípios de inclusão social, 

igualdade de oportunidades e tratamento", a seleção dos quatro OE (melhorar a eficiência e 

inclusividade dos mercados de trabalho e o acesso a emprego de qualidade, desenvolvendo 

infraestruturas sociais e promovendo a economia social, a melhoria na igualdade de acesso a 

serviços inclusivos e de qualidade no domínio da educação, da formação e aprendizagem ao 

longo da vida, através do desenvolvimento de infraestruturas acessíveis, o que inclui a promoção 

da resiliência da educação e da formação em linha e à distância, a garantia de igualdade de acesso 

aos cuidados de saúde, reforçando a resiliência dos sistemas de saúde, incluindo os cuidados 

primários, e a promoção da transição de cuidados institucionais para cuidados a nível familiar e 

local e o reforço do papel da cultura e do turismo sustentável no desenvolvimento económico, 

inclusão social e inovação social), justifica-se com base nos défices identificados no mercado de 

trabalho, principal causa de muitos desequilíbrios sociais no território de cooperação; 

despovoamento rural e perda generalizada de população, elevadas taxas de abandono escolar 

precoce e de jovens que não trabalham nem estudam, elevadas percentagens de população 

economicamente ativa no estrato educacional mais baixo (especialmente entre os homens), 

défices de mão-de-obra qualificada, fraca prestação de serviços de saúde num território com uma 

grande parte do seu perfil demográfico envelhecido, etc. 

Assim, o objetivo é responder a estes défices territoriais melhorando o acesso e as oportunidades 

no mundo do trabalho, laborando para reduzir o fosso existente entre homens e mulheres em 

termos de taxas de emprego e desemprego e para reduzir as desigualdades sociais dentro do 

espaço transfronteiriço, e estabelecendo uma população jovem no território para reduzir o 

despovoamento e a taxa de envelhecimento.  

Para tal, é necessário intervir na melhoria do nível de formação de uma parte significativa da 

população do espaço transfronteiriço, a fim de aumentar as possibilidades de acesso a um 

emprego de qualidade, sustentado em sectores com ligação ao território, como o turismo e a 

atividade cultural, ambos com grande capacidade de aproveitamento dos recursos endógenos, o 

que constitui uma motivação adicional para trabalhar na sua recuperação. 

Por outro lado, é necessário reduzir outras desigualdades sociais associadas às pessoas, 

especialmente em territórios com uma população envelhecida, e com base na cooperação entre 

agentes e instituições de ambos os lados da fronteira, desenvolver fórmulas de partilha de 

recursos, metodologias, experiências e infraestruturas no sector da saúde no espaço 

transfronteiriço. 

Tabla. 6. Tipos de ação ao abrigo da Prioridade 5 do POCTEP 2021-20270 
OP OE Tipologia de ações  

OP4 4.1  

Ações para melhorar o acesso ao emprego da população em geral, incluindo formação e 

aprendizagem ao longo da vida no espaço transfronteiriço (por exemplo, ações de intercâmbio 

laboral). 

Ações para melhorar os serviços de apoio aos trabalhadores no espaço transfronteiriço que 

permitam conciliar a esfera profissional com a esfera pessoal e familiar. 

Ações de apoio à adequação entre a procura e a oferta de mão-de-obra e as transições no mercado 

laboral no espaço transfronteiriço. Isto inclui ações baseadas em Big Data que permitam antecipar a 

procura de mão-de-obra baseada em competências e uma maior cooperação com centros de 

formação e fornecedores de emprego (empresas, agências de emprego temporário, serviços 

públicos de emprego, câmaras de comércio, etc.). 
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Ações para visibilizar as oportunidades oferecidas pelas zonas afetadas pelo fenómeno do 

despovoamento no espaço transfronteiriço e para promover a localização de empregos em sectores 

com grande potencial, tais como a bioeconomia. 

Ações para promover a mobilidade no espaço de cooperação transfronteiriça, a fim de aumentar as 

possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional da população nesta área, com especial 

atenção à reativação dos serviços de transporte público transfronteiriço paralisados pela crise 

sanitária. 

Ações para promover a economia social, através da utilização de cooperativas ou outras abordagens 

coletivas no espaço transfronteiriço como instrumento para promover novas iniciativas de emprego 

e crescimento, a fim de reforçar, atrair e reter talentos inovadores nestas zonas, oferecendo 

oportunidades de emprego e fixando assim a população nos meios rurais, especialmente entre os 

jovens e as mulheres. 

Ações para desenvolver ambientes de trabalho saudáveis e bem-adaptados para enfrentar os riscos 

para a saúde, incluindo a promoção da atividade física, no espaço transfronteiriço. 

Ações para promover mecanismos de cooperação e acesso à informação para o funcionamento 

eficiente do mercado de trabalho transfronteiriço (inspeção do trabalho, regulamentação laboral, 

prevenção de riscos profissionais, etc.). ). 

4.2  

Ações conjuntas para melhorar o acesso equitativo ao ensino de qualidade no espaço de cooperação 

transfronteiriça e a formação à distância, melhorando os meios e os resultados deste tipo de ensino-

aprendizagem e proporcionando as condições certas para o ensino digital (como o acesso à Internet, 

a aquisição de equipamento digital, o desenvolvimento de aplicações e/ou plataformas de 

aprendizagem para as escolas, etc.). 

Ações conjuntas para a integração educacional dos grupos mais vulneráveis no espaço da 

cooperação transfronteiriça e a conceção e desenvolvimento de estratégias conjuntas para travar o 

abandono escolar precoce no espaço transfronteiriço.  

Ações de desenho de currículos comuns pelas administrações públicas competentes em matérias 

transversais (educação ambiental, consumo responsável, etc.) e implementação nos centros 

educativos do espaço transfronteiriço. 

Ações de desenho coordenado de currículos em disciplinas linguísticas, promovendo o ensino do 

português no sistema educativo espanhol e do espanhol no sistema educativo português e fazendo 

avançar o processo de certificação da aprendizagem no PLE (Português como língua estrangeira) e 

no ELE (Espanhol como língua estrangeira). 

Ações de natureza transfronteiriça para apoiar a criação de uma oferta de Formação Profissional 

(com especial interesse na Formação Profissional Dupla) ligada a atividades económicas com 

sinergias claras no espaço de cooperação e com a capacidade de atrair empresas do espaço 

transfronteiriço para participar, acolhendo estagiários de ambos os lados da fronteira. 

Ações de intercâmbio escolar transfronteiriço e ações para a promoção do bilinguismo, do 

interculturalismo e da troca de experiências entre jovens. 

Ações que melhorem a partilha dos recursos existentes no domínio da educação (por exemplo, linhas 

de autocarros escolares, serviços de cantinas escolares, implementação de residências escolares em 

zonas rurais, etc.). 

Ações conjuntas de formação e aprendizagem ao longo da vida para a população adulta para o 

desenvolvimento de sectores-chave e atividades sustentáveis com grande potencial e impacto no 

espaço transfronteiriço e promoção da adaptação à mudança por parte das pessoas trabalhadoras. 

4.5  

Ações para melhorar a acessibilidade, eficiência e resiliência dos sistemas de saúde transfronteiriços, 

com especial ênfase na reativação dos serviços públicos de ambos os lados da fronteira afetados 

pela crise sanitária, incluindo o desenvolvimento de estudos da procura de cuidados primários e 

especialidades, especialmente nas zonas rurais. 

Ações conjuntas que promovem a adoção de novas tecnologias de saúde, tais como telemedicina, 

telemonitorização e telecuidados, e o desenvolvimento de sistemas informáticos integrados (em 

cuidados primários, cuidados especializados, cuidados sociais, etc.). 

Ações destinadas à cooperação entre organizações de saúde transfronteiriças e ao intercâmbio de 

experiências ligadas à digitalização do sistema de saúde e à formação técnico-científica no ambiente 

profissional da saúde. 

Ações que melhorem a partilha dos recursos de saúde existentes (por exemplo, serviços de 

ambulância, unidades móveis de vacinação, criação de centros de cuidados de saúde, etc.). 

Ações para desenvolver serviços de cooperação transfronteiriça (podem incluir infraestruturas) que 

promovam modelos centrados na pessoa que melhorem o atual modelo de cuidados (por exemplo, 
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novos modelos de proximidade, em particular serviços sociais e de saúde, cuidados para os idosos, 

ou para pessoas com patologias específicas, tais como doentes oncológicos). 

Ações conjuntas para promover estilos de vida saudáveis, tendo em conta a perspetiva de género e 

as características da população do espaço de cooperação transfronteiriça, por exemplo, através do 

intercâmbio de experiências em áreas como o envelhecimento saudável ou a prevenção e promoção 

de vícios e abuso de substâncias. 

Ações de colaboração e intercâmbio de boas práticas entre unidades de saúde no espaço 

transfronteiriço na gestão de processos (por exemplo, certificação e acreditação) e melhoria do 

desempenho. 

4.6  

Ações para a proteção, desenvolvimento e promoção dos recursos turísticos no espaço 

transfronteiriço e serviços turísticos relacionados, que podem ter em consideração e referir-se aos 

resultados e planos de ação de outros projetos de cooperação, tais como projetos INTERREG Europe 

com impacto no espaço POCTEP. 

Ações de proteção e promoção conjunta do património cultural do espaço transfronteiriço (por 

exemplo, o património cultural ligado aos Caminhos de Santiago ou às fortalezas fronteiriças, entre 

outras) e ações de incentivo e desenvolvimento do tecido empresarial, ligado à prestação de serviços 

culturais e de lazer, situados de ambos os lados da fronteira. 

Ações para encorajar e promover o turismo sustentável e ecológico no espaço transfronteiriço, 

adaptado às alterações climáticas e com baixas emissões de carbono, com capacidade para melhorar 

os níveis de sazonalidade e aumentar a atratividade territorial das zonas afetadas pelo fenómeno do 

despovoamento. 

Ações de formação e sensibilização para o sector do turismo no espaço transfronteiriço do lado da 

oferta (alojamento turístico, operadores turísticos, empresas de transporte, etc.) sobre os riscos 

colocados pelas alterações climáticas no espaço territorial de cooperação e sobre a aplicação prática 

de estratégias e ações de adaptação. 

Ações para promover a utilização das TIC e da prospeção de dados para permitir uma rápida 

adaptação às novas exigências da economia global e para permanecer resiliente face a choques 

adversos. 

 

1.1.2.4. OP5: "Uma Europa mais próxima dos seus cidadãos". 

Tal como o OP anterior e o OE-INTERREG, este OP5 Uma Europa mais próxima dos cidadãos, 

mediante o fomento do desenvolvimento sustentável e integrado de todos os tipos de territórios e 

das iniciativas locais foi objeto de um longo debate sobre a pertinência da sua escolha, 

especialmente com base na possível equiparação e concentração de medidas nos OE do OP4. Foi 

definitivamente escolhido para se concentrar em diferentes áreas temáticas, dependendo das 

regiões. 

No caso do OP5, este objetivo político é desenvolvido numa única prioridade de investimento 

(P6) e também num único objetivo específico (OE5.2).  

No âmbito desta Prioridade 6 "Promover, através da cooperação transfronteiriça, o 

desenvolvimento de estratégias multissectoriais para o desenvolvimento integrado e sustentável", 

a seleção deste OP justifica-se com base na necessidade detetada de aplicar uma abordagem 

mais estratégica em determinadas áreas do espaço de cooperação, a fim de alcançar um maior 

impacto do Programa, mediante a aplicação de abordagens e soluções territoriais. 
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A existência de problemas e desafios que requerem uma intervenção multidimensional, que é 

desenvolvida com a seleção do OE 5.2 (Promover o desenvolvimento social, económico e 

ambiental integrado e inclusivo a nível local, a cultura, o património natural, o turismo sustentável 

e a segurança nas zonas não urbanas). Alguns exemplos de intervenção são: a valorização dos 

recursos culturais, patrimoniais e naturais, a consolidação da atratividade turística da zona 

fronteiriça ou o desafio demográfico e despovoamento, justificam a necessidade de intervir 

utilizando fórmulas mais integradas, que abordem os problemas numa perspetiva territorial e 

multissectorial aplicando os princípios da sustentabilidade. 

A fim de identificar em que áreas específicas no âmbito do POCTEP 2021-2027, e sob que tema 

geral, estas estratégias poderiam ser desenvolvidas, as cinco áreas de cooperação formadas no 

período de programação anterior realizaram uma série de trabalhos preparatórios, cujo resultado 

é apresentado abaixo. 

A área de cooperação Galiza-Norte identificou o espaço territorial da área funcional como 

coincidindo com a Reserva Transfronteiriça da Biosfera Gerês-Xurés e o tema geral sobre o qual a 

estratégia será desenvolvida é a ação ambiental. Os tipos de ação a serem financiados no 

desenvolvimento do Programa ainda não foram especificados.  

A área de cooperação Norte-Castela e Leão identificou o espaço territorial da área funcional como 

coincidindo com os parques naturais adjacentes: Parque Natural de Montesinho - Reserva da Terra 

da Culebra e Parque Natural do Douro Internacional - Parque Natural das Arribas do Douro. O 

tema geral sobre o qual a estratégia será desenvolvida é o ambiente e o património natural.  

A área de cooperação Centro-Castela e Leão identificou o espaço territorial da área funcional 

como coincidindo com os territórios das Beiras e Serra da Estrela em Portugal e a comarca de 

Cidade Rodrigo (Salamanca). O tema geral sobre o qual a estratégia será desenvolvida é a 

promoção da iniciativa local.  

A área de cooperação Centro-Extremadura-Alentejo identificou o espaço territorial da área 

funcional como coincidindo com os territórios do Alto Alentejo e Centro Alentejo, Beiras Serra da 

Estrela, Beira Baixa e Região de Coimbra em Portugal e Sierra de Gata e Campiña Sur em Espanha. 

O tema geral sobre o qual a estratégia será desenvolvida é o desafio demográfico.  

A área de cooperação Alentejo-Algarve-Andaluzia identificou o espaço territorial da área 

funcional como coincidindo com os territórios da Faixa do Rio Guadiana - Baixo Guadiana. O tema 

geral sobre o qual a estratégia será desenvolvida é a promoção socioeconómica.  

Tabla. 7. Tipos de ação ao abrigo da Prioridade 6 do POCTEP 2021-20270 

OP OE Região Tipologia de ações  

OP5 5.2 
Norte-Castela e 

Leão 

Iniciativas que permitam a recuperação e o uso sustentável das paisagens 

originadas por atividades económicas parcialmente abandonadas (mineração, 

agricultura, pastoreio...). 

Iniciativas inovadoras para ajudar a atrair e fixar pessoas, empresas e novas 

atividades 

Ações ligadas à indústria agroalimentar para promover a manufatura de produtos 

locais, incentivando a utilização de uma marca própria de qualidade. 

Iniciativas na área do património e da cultura ligadas ao artesanato, gastronomia 

e enologia, atividades comerciais e outras atividades não-agrícolas. 

Ações para catalogar e inventariar recursos turísticos e recuperar edifícios rurais 

de arquitetura popular e colocá-los ao serviço do turismo, entre outros. 
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OP OE Região Tipologia de ações  

Centro-Castela e 

Leão 

Ações para tornar estes territórios conhecidos de um vasto público e apresentar 

estes territórios como espaços adequados para atividades alternativas às típicas 

do mundo rural.  

Ações que contribuam para o desenvolvimento de agendas temáticas conjuntas, 

gerando sinergias em vários domínios: sensibilização ambiental, património 

cultural, turismo, etc. 

Ações para promover o desenvolvimento social, destinadas a criar uma gama de 

serviços sociais e de lazer para melhorar a qualidade de vida da população. 

Ações para promover o desenvolvimento local, tais como a promoção de 

utilizações agrícolas e pecuárias sustentáveis e a implementação de novas 

tecnologias em empresas com uma tradição consolidada (agroalimentar, pecuária, 

silvicultura, artesanato).  

Ações destinadas a promover o comércio local como um modelo de consumo 

amigo do ambiente que favorece o emprego e a economia local.  

Centro-

Extremadura-

Alentejo 

Ações para ajudar a atrair e fixar pessoas, empresas e novas atividades em 

ambientes com uma demografia em declínio.  

Ações para o desenvolvimento integrado do território rural através de uma 

intervenção multissectorial que permita atrair e fixar a população.  

Ações para atrair empresas e desenvolver novas atividades que valorizem os 

recursos endógenos existentes.  

Ações para promover a conservação do património natural e cultural através de 

uma intervenção inovadora que contribua para o desenvolvimento sustentável da 

economia local. 

Novas ações de implementação da Nova Bauhaus Europeia em territórios 

fronteiriços com elevada fragilidade demográfica e económica. 

Ações para promover a mobilidade flexível e meios de transporte sustentáveis. 

Ações de promoção de serviços partilhados no território fronteiriço 

Alentejo-

Algarve-

Andaluzia 

Navegabilidade do rio Guadiana. Intervenções sobre calado, sinalização, 

competências, portos e cais para escalas, etc.  

Economia sustentável ligada ao rio. Promoção de atividades produtivas de 

especialização partilhada, tais como a pesca.  

Conservação da biodiversidade e valorização das zonas rurais. Conservação dos 

ecossistemas fluviais, criação de um corredor ecológico, manutenção da paisagem 

tradicional, etc. 

Gestão dos riscos, alterações climáticas e desertificação. Inventário dos riscos, 

planos e ações de adaptação a eventos climáticos extremos e catástrofes.  

Cultura e património. Reforço da programação cultural transfronteiriça ou 

valorização do património através de novas investigações, ações de divulgação, 

ações de reabilitação e adaptação, etc.  

Outras potenciais linhas estratégicas de intervenção: regeneração urbana; 

conectividade digital, ações de mobilidade elétrica sobre o rio ou projetos-piloto 

de energia comunitária. 

 

1.1.2.5. OE-INTERREG (ISO1). "Uma melhor governação da cooperação". 

Tal como nos dois OP anteriores e seguindo a orientação estabelecida no artigo 14º do 

Regulamento INTERREG, desde as primeiras versões do Programa foi considerado necessário 

selecionar este objetivo específico INTERREG como parte do Programa. Foi uma constante nos 

Grupos de Trabalho a necessidade de aumentar as ações de governação transfronteiriça num 

território com uma relação de cooperação tradicional, mas com uma série de obstáculos 

detetados que dificultam a sua realização. 
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Neste sentido, os principais pontos de debate nos Grupos de Trabalho giraram em torno da 

tipologia das ações elegíveis, pois foi necessário compreender a opção de concentrar as ações a, 

b e c, inicialmente propostas, sob o âmbito de ações f, que podiam ser entendidas como 

englobando as demais. Foi decidido selecionar todas as ações. 

Assim, este OE-INTERREG é desenvolvido numa única prioridade de investimento (P7) e em quatro 

tipologias de ações (Ações a, b, c e f). 

No âmbito da Prioridade 7 "Ultrapassar obstáculos fronteiriços através da aplicação de uma 

abordagem transformadora de governação a vários níveis à cooperação transfronteiriça", a 

seleção do OE-INTERREG justifica-se com base na necessidade identificada de remover os 

obstáculos à governação que dificultam a cooperação, bem como na necessidade de desenvolver 

ou reforçar capacidades para maximizar os resultados da cooperação e o impacto que esta tem 

sobre os cidadãos no espaço POCTEP.  

Para o efeito, foram selecionadas as ações a (Reforçar a capacidade institucional das autoridades 

públicas, nomeadamente das mandatadas para administrar um território específico, e das partes 

interessadas (todas as vertentes), b (Reforçar a eficiência da administração pública, promovendo 

a cooperação jurídica e administrativa e a cooperação entre os cidadãos, os intervenientes da 

sociedade civil e as instituições, nomeadamente com vista a resolver entraves jurídicos e de outro 

tipo nas regiões), c (Reforçar a confiança mútua, nomeadamente incentivando as ações 

interpessoais) e de (outras ações de apoio a uma melhor governação da cooperação), que devem 

atuar como catalisadores para que essa cooperação funcione ainda melhor e de uma forma mais 

sustentável. 

Tanto a melhoria da eficiência das estruturas existentes como o reforço da capacidade 

institucional para desenvolver iniciativas conjuntas de prestação de serviços aos cidadãos ou 

estratégias integradas de desenvolvimento exigem uma abordagem de reforço da capacidade 

institucional e de governação. 

Tabla. 8. Tipos de ação no âmbito da Prioridade 7 do POCTEP 2021-20270 

ISO1 
Ação 

ISO1 
Tipologia de ações  

ISO1  

A  

Ações de formação e qualificação do pessoal envolvido na implementação dos fundos FEDER 

em organismos que operam no espaço transfronteiriço. 

Ações de formação do pessoal da administração pública (administração local, regional e 

nacional) nos domínios do ambiente, educação, saúde, serviços sociais e outras questões no 

espaço de cooperação. 

Ações conjuntas de formação e desenvolvimento de capacidades para a prestação conjunta de 

serviços públicos transfronteiriços. 

Ações de formação e qualificação para as administrações públicas para a conceção, 

implementação e acompanhamento de projetos e iniciativas transfronteiriças. 

Ações para a recolha e sistematização de informação transfronteiriça em formato digital de 

qualidade e fiável em relação à prestação de serviços públicos (emprego, saúde, serviços sociais 

e de bem-estar, etc.) para a melhoria conjunta das prestações. 

B 

Ações centradas na eliminação progressiva de obstáculos legais e administrativos no contexto 

transfronteiriço em áreas como a saúde, serviços sociais, desenvolvimento empresarial, 

transportes, emergências, combate a incêndios, relações laborais ou outros sectores 

condicionados pelo efeito de fronteira. 

Ações de intercâmbio de pessoal das administrações públicas com competências no espaço 

transfronteiriço que promovam a partilha de experiências e conhecimentos, melhorando os 

instrumentos de cooperação entre as instituições de ambos os países. 

Ações conjuntas para promover a coordenação institucional e a participação social para a 

adaptação às alterações climáticas no espaço transfronteiriço. 
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ISO1 
Ação 

ISO1 
Tipologia de ações  

Ações de coordenação para melhorar a gestão dos espaços naturais fronteiriços, em particular 

através da criação de grupos de trabalho conjuntos. 

Desenvolvimento coordenado pelas administrações públicas competentes de ambos os lados da 

fronteira de planos de gestão conjunta para terrenos partilhados das bacias hidrográficas do 

Minho, Douro, Tejo e Guadiana. 

Ações conjuntas para promover instrumentos de governação colaborativa no sector do turismo 

e em qualquer outro sector de interesse mútuo. 

Ações de apoio a iniciativas para melhorar a coordenação institucional dos serviços 

transfronteiriços em termos de prevenção e cuidados para grupos específicos (mulheres vítimas 

de violência de género, jovens e idosos em risco de exclusão, etc.). 

C 

Ações para o intercâmbio de experiências e boas práticas em várias áreas-chave no espaço de 

cooperação transfronteiriça (cultura, património, ambiente, educação, saúde, desporto, ação 

social, etc.). 

Ações para o intercâmbio de experiências conjuntas entre pessoas portadoras de deficiência ou 

diversidade funcional e/ou de famílias vulneráveis ou em risco de exclusão/pobreza. 

Ações de apoio a iniciativas que identifiquem e promovam uma maior utilização dos recursos 

endógenos do espaço de cooperação transfronteiriça ou que incorporem critérios de 

circularidade, incluindo atividades auxiliares que promovam estes sectores, tais como feiras e 

eventos para promover os produtos locais. 

F 

Ações para a elaboração e desenvolvimento de planos de capitalização dos resultados dos 

projetos POCTEP implementados em períodos anteriores, incluindo a identificação de entidades 

e organismos a nível local, regional, nacional e europeu que possam aplicar estes resultados. 

Ações para estimular e promover experiências conjuntas a fim de favorecer as condições para o 

desenvolvimento de sinergias e complementaridades entre projetos implementados no âmbito 

do POCTEP e para identificar conhecimentos relevantes gerados pelos projetos que possam ser 

explorados e/ou integrados noutros projetos de cooperação transfronteiriça. 

Ações para a preparação de diagnósticos prospetivos temáticos e/ou sectoriais que sirvam de 

base para a conceção de ações conjuntas de cooperação transfronteiriça que possam ser 

incluídas em projetos POCTEP. 

Ações para consolidar e reforçar os conhecimentos gerados pelos projetos implementados no 

âmbito do POCTEP como passo prévio à transferência de resultados (por exemplo, através da 

aplicação da revisão por pares). 

Ações para a criação, dinamização e promoção de redes de cooperação para aumentar a 

capacidade de transferência e integração dos resultados dos projetos implementados no âmbito 

do POCTEP nas políticas públicas e para estimular a coordenação entre atores locais e regionais 

multissectoriais e multiníveis dentro do espaço de cooperação. 

 

1.1.3. Dotação orçamental e nível de cofinanciamento 

A dotação orçamental para o Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 

(POCTEP) 2021-2027 ascende a um total de 427.496.968,00 euros, com um nível de 

cofinanciamento de 75%, o que representa 320.622.726,00 euros de ajuda FEDER. Os restantes 

25% são contribuições dos Estados, dos quais 20% são de natureza pública e uma contribuição 

privada estimada em 5%.  
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Tabla. 9. Dotações orçamentais e nível de cofinanciamento 
Objetivos 

específicos 
% FEDER 

Assistência 

Técnica (7%) 
Ações (93%) FEDER (75%) 

Cofinanciamento 

(25%) 

OE 1.1  9% 28.856.045,34 € 2.019.923,17 € 26.836.122,17 € 28.856.045,34 € 9.618.681,78 € 

OE 1.2 8% 25.649.818,08 € 1.795.487,27 € 23.854.330,81 € 25.649.818,08 € 8.549.939,36 € 

OE 1.3  5% 16.031.136,30 € 1.122.179,54 € 14.908.956,76 € 16.031.136,30 € 5.343.712,10 € 

OE 1.4  5% 16.031.136,30 € 1.122.179,54 € 14.908.956,76 € 16.031.136,30 € 5.343.712,10 € 

OE 2.1  8% 25.649.818,08 € 1.795.487,27 € 23.854.330,81 € 25.649.818,08 € 8.549.939,36 € 

OE 2.2  7% 22.443.590,82 € 1.571.051,36 € 20.872.539,46 € 22.443.590,82 € 7.481.196,94 € 

OE 2.4  10% 32.062.272,60 € 2.244.359,08 € 29.817.913,52 € 32.062.272,60 € 10.687.424,20 € 

OE 2.7  8% 25.649.818,08 € 1.795.487,27 € 23.854.330,81 € 25.649.818,08 € 8.549.939,36 € 

OE 4.1  6% 19.237.363,56 € 1.346.615,45 € 17.890.748,11 € 19.237.363,56 € 6.412.454,52 € 

OE 4.2  6% 19.237.363,56 € 1.346.615,45 € 17.890.748,11 € 19.237.363,56 € 6.412.454,52 € 

OE 4.5  5% 16.031.136,30 € 1.122.179,54 € 14.908.956,76 € 16.031.136,30 € 5.343.712,10 € 

OE 4.6 7% 22.443.590,82 € 1.571.051,36 € 20.872.539,46 € 22.443.590,82 € 7.481.196,94 € 

OE 5.2  8% 25.649.818,08 € 1.795.487,27 € 23.854.330,81 € 25.649.818,08 € 8.549.939,36 € 

A  2% 6.412.454,52 € 448.871,82 € 5.963.582,70 € 6.412.454,52 € 2.137.484,84 € 

B  2% 6.412.454,52 € 448.871,82 € 5.963.582,70 € 6.412.454,52 € 2.137.484,84 € 

C  2% 6.412.454,52 € 448.871,82 € 5.963.582,70 € 6.412.454,52 € 2.137.484,84 € 

F 2% 6.412.454,52 € 448.871,82 € 5.963.582,70 € 6.412.454,52 € 2.137.484,84 € 

Total  100% 320.622.726,00 € 22.443.590,82 € 298.179.135,18 € 320.622.726,00 € 106.874.242,00 € 

Resumo do orçamento Orçamento Percentagem 

Portugal 73.491.000,00 € 22,92% 

Espanha 247.131.726,00 € 77,08% 

Total, FEDER 320.622.726,00 € 75% 

Cofinanciamento 106.874.242,00 € 25% 

Total, POCTEP 427.496.968,00 €  

Fonte: POCTEP 2021-2027 

1.1.4. Processos de implementação, monitorização, modificação e avaliação 

Em conformidade com o Regulamento (UE) 2021/1059, o Programa INTERREG VI-A Espanha-

Portugal 2021-2027 (POCTEP 2021-2027) deve determinar a divisão de responsabilidades entre 

os Estados Membros participantes em caso de correções financeiras impostas pela Autoridade de 

Gestão ou pela Comissão, com base nos artigos 103 e 104 do Regulamento (UE) 2021/1060. 

Contudo, é importante resumir primeiro as responsabilidades gerais dos dois Estados-Membros, 

tal como estabelecido no artigo 69 do Regulamento (UE) 2021/1060. Assim, os Estados Membros 

terão de:  

• Dispor de sistemas de gestão e controlo para os seus programas e assegurar que 

funcionam de acordo com o princípio da boa gestão financeira.  

• Assegurar a legalidade e regularidade das despesas incluídas nas contas apresentadas à 

Comissão e tomar todas as medidas necessárias para prevenir, detetar, corrigir e 

comunicar irregularidades, incluindo fraudes.  
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• Adotar as disposições necessárias para assegurar o tratamento eficaz das queixas 

relacionadas com os Fundos. O âmbito, regras e procedimentos relacionados com estas 

disposições são da responsabilidade dos Estados-membros, em conformidade com o seu 

quadro institucional e jurídico.  

• Assegurar que todas as trocas de informação entre os beneficiários e as autoridades do 

Programa sejam efetuadas através de sistemas eletrónicos de intercâmbio de dados. 

• Assegurar que todos os intercâmbios oficiais de informação com a Comissão sejam 

efetuados através de um sistema eletrónico de intercâmbio de dados. 

• Informar sobre as irregularidades para determinar os casos que devem ser notificados, os 

dados a apresentar e o formato das notificações. 

Estas responsabilidades gerais incluem a obrigação de tomar todas as medidas necessárias para 

prevenir, detetar, corrigir e comunicar irregularidades, incluindo a fraude. 

Nos termos do Regulamento (UE) 2021/1059, o Programa INTERREG VI-A Espanha-Portugal 2021-

2027 (POCTEP 2021-2027) deve estabelecer o procedimento para a criação do Secretariado 

Conjunto (Artigo 17º, alínea 6b). 

Tendo em conta a implementação bem-sucedida dos dois programas anteriores nos períodos 

2007-2013 e 2014-2020, e após consulta aos dois Estados Membros, foi acordado que o 

Secretariado Conjunto continuará a funcionar sob a responsabilidade da Autoridade de Gestão, 

renovando as disposições estruturais e de implementação já estabelecidos. 

Entre as tarefas a realizar pelo Secretariado Conjunto, sob a orientação da Autoridade de Gestão, 

destacam-se: 

• As relacionadas com a execução de tarefas técnicas, administrativas e financeiras 

associadas à gestão do Programa. 

• As de coordenação de ações e iniciativas para a promoção e divulgação do Programa. 

• As de aconselhamento a potenciais entidades beneficiárias, assegurando a correta 

apresentação das candidaturas, o acompanhamento da execução física e financeira dos 

projetos, bem como o processamento dos pedidos de pagamento apresentados pelos 

beneficiários principais. 

• As tarefas de apoio ao desenho e desenvolvimento do sistema de informação do 

Programa. 

Fornecerá também a assistência necessária para a preparação do próximo programa de 

cooperação 2028-2035, caso exista, até à designação da Autoridade de Gestão correspondente. 

O seu funcionamento será financiado a cargo do orçamento da Assistência Técnica. 
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Tabla. 10. Autoridades do Programa 
Autoridades do programa  Nome da instituição  Detalhes de contacto (Posição)  

Autoridade de Gestão 

Subdireção Geral de Cooperação 

Territorial Europeia. Ministério das 

Finanças e da Administração Pública 

(Espanha) 

Diretor-Geral Adjunto para a 

Cooperação Territorial Europeia. 

Ministério das Finanças e da 

Administração Pública (Espanha) 

Autoridade Nacional (para 

programas com países terceiros ou 

países parceiros participantes, 

quando aplicável) 

N/A N/A 

Autoridade de auditoria 
Inspeção Geral da Administração do 

Estado (Espanha)  

Inspetor Geral da Administração do 

Estado (Espanha)  

Grupo de representantes dos 

auditores 

Inspeção Geral da Administração do 

Estado (Espanha)  

Inspetor Geral da Administração do 

Estado (Espanha)  

Organismo ao qual a Comissão 

efetuará os pagamentos 

Inspeção Geral de Finanças 

(Portugal) 
Inspetor Geral de Finanças (Portugal) 

Fonte: Versão inicial do POCTEP 2021-2027. 

1.1.5. Lições aprendidas de experiências passadas 

Com base numa revisão exaustiva dos documentos de programação, monitorização e avaliação 

dos POCTEP implementados nos quadros de programação anteriores, foram tiradas conclusões 

sobre experiências anteriores relevantes e foram adquiridos conhecimentos aplicáveis a este novo 

período de programação, tanto sob a forma de lições aprendidas de experiências passadas como 

de boas práticas, sendo particularmente significativas as relacionadas com o processo 

participativo de conceção do Programa. 

Em particular, devido à proximidade no tempo, foram tidas em conta as recomendações das 

avaliações realizadas durante 2019 sobre a eficácia e eficiência na implementação e na estimativa 

dos impactos preliminares do Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal POCTEP 

2014-2020. 

1.2. Relação do Programa com outros planos 

Como explicado no ponto anterior, o resultado da análise da situação atual do espaço de 

cooperação mostrou que as necessidades do território transfronteiriço entre Espanha e Portugal 

são importantes e variadas e que, para superar os desafios vinculados à eliminação dessas 

necessidades, seria necessário realizar grandes investimentos em diferentes domínios e áreas.  

Exemplos proeminentes seriam a melhoria da conectividade ferroviária, no domínio das 

infraestruturas de transporte, ou o aumento da taxa de cobertura de banda larga para 100% da 

população.  

Contudo, estas necessidades de investimento excedem de longe os recursos financeiros e 

administrativos deste Programa, e a complementaridade com outros programas e instrumentos 

de financiamento será essencial para o impacto no desenvolvimento do espaço de cooperação 

seja o esperado. 

Além disso, o impacto da cooperação transfronteiriça depende, entre outras, da medida em que 

os resultados dos projetos implementados podem ser transferidos e ampliados através de outros 

programas e iniciativas europeias ou nacionais mais importantes do ponto de vista financeiro.  
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A coordenação e cooperação com outros instrumentos de financiamento criará, portanto, 

oportunidades para capitalizar os resultados do Programa e assim multiplicar o seu impacto 

territorial. 

Especificamente, no desenvolvimento do POCTEP 2021-2027, serão desenvolvidos esforços para 

criar e expandir o âmbito de sinergias e complementaridades com: 

• Programas da política de coesão regional (especialmente FEDER e FSE+). 

• Programas europeus de cooperação territorial, tais como: 

▪ Programas de investigação: Horizonte 2020 e Horizonte Europa.  

▪ Programa COSME para as pequenas e médias empresas. 

▪ Mecanismo “Conectar Europa” para infraestruturas. 

▪ Programa Erasmus+ de Educação, Formação, Juventude e Desporto. 

▪ Programa LIFE para o Ambiente e o Clima. 

▪ Mecanismo de Proteção Civil da União para a prevenção e preparação face aos 

riscos transfronteiriços e poluição marinha no mar e em terra.  

• Outros programas INTERREG. 

• Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço 

Em relação ao parecer do organismo ambiental português, a análise de outros documentos de 

interesse foi incluída nesta avaliação, tendo em conta que muitos dos indicados no documento 

coincidem com o documento de delimitação do âmbito. 

• Memorandos de entendimento das Cimeiras Luso-Espanhola 

• Medidas e Programa de Monitorização da Diretiva de Estratégia Marinha 

• Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço 

Além disso, tal como se afirma no Documento de Definição do Âmbito e no Parecer sobre o 

Relatório ambiental do Programa de Cooperação Territorial Europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 

2021-2027, no domínio das principais políticas, estratégias e planos ambientais e climáticos, o 

Programa responde à forma como se irá contribuir para alcançar os principais objetivos das 

principais políticas ambientais e climáticas à escala da União Europeia, países e regiões 

participantes, especificando o tipo de relações efetivas do Programa com, pelo menos, as 

seguintes políticas, estratégias e planos comunitários, nacionais ou regionais, no que diz respeito 

ao âmbito de cooperação transfronteiriça do Programa: 

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030). Estratégias nacionais e 

regionais. 

• VII Programa de Ação da Comunidade Europeia em matéria de Ambiente  

• Pacto Verde Europeu (European Green Deal)  

• Estratégia da UE em matéria de Biodiversidade para 2030  

• Quadros de Ação Prioritária nacionais e regionais para o financiamento da Rede Natura 

2000. Instrumentos de gestão dos sítios Natura 2000 fronteiriços.  
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• Diretivas "Aves" e "Habitats". Estratégias e planos nacionais e regionais para espécies 

ameaçadas e áreas naturais protegidas, incluindo áreas marinhas protegidas e sítios 

marinhos Natura 2000.  

• Plano Estratégico Espanhol para a Conservação e Utilização Racional das Zonas Húmidas, 

Plano Estratégico da Convenção Ramsar e Estratégia das Zonas Húmidas Mediterrânicas.  

• Estratégia de Infraestrutura Verde (UE). Estratégia de Estado para Infraestruturas Verdes 

e da Conectividade e Restauração Ecológicas e estratégias regionais derivadas.  

• Estratégias e planos nacionais e regionais para combater as espécies exóticas invasoras. 

• Diretiva-quadro da água. Planos hidrológicos de bacia (3º ciclo de planeamento) e Planos 

de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), planos de gestão do risco de inundação (2º 

ciclo, em preparação) e Planos de Gestão do Risco de Inundação (PGRI) nas demarcações 

transfronteiriças (Minho-Lima, Douro, Tejo e Guadiana), bem como na demarcação 

Galiza-Costa, especialmente no âmbito de interação costeira.   

• Ações transfronteiriças para alcançar os objetivos ambientais das massas de água. 

Recomendações da Comissão Europeia ao Reino de Espanha no seu último relatório 

sobre a implementação das Diretivas-Quadro da Água e Inundações. Estratégia nacional 

de restauração de rios. Planos nacionais e regionais de saneamento e tratamento (ações 

transfronteiriças). PENSAAR e Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve. 

• Estratégias Marinhas e Planos Espaciais Marítimos (demarcações do Atlântico Norte e do 

Atlântico Sul).  

• Instrumentos de planeamento para a proteção do mar derivados da Convenção OSPAR 

para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste.  

• Estratégias e planos paisagísticos regionais. Instrumentos de ordenamento do território 

regional.  

• Estratégia Florestal da UE. Planos florestais regionais e nacionais. Planos de gestão do 

risco de incêndio florestal.  

• Plano Quadro Estatal de Gestão de Resíduos (PEMAR) e planos regionais de prevenção e 

gestão de resíduos. Plano de Inspeção do Estado para transferências transfronteiriças de 

resíduos.  

• Plano de Ação para a Economia Circular (UE). Estratégias nacionais e regionais para a 

economia circular. Estratégia europeia para os plásticos numa economia circular (UE).  

• Lei europeia em matéria de clima. Nova Estratégia da UE sobre Adaptação às Alterações 

Climáticas. Segundo Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PNACC 2021-

2030) e planos regionais relacionados. 

• Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNIEC) 2021-2030 (em elaboração) e planos 

energéticos e climáticos regionais. Estratégias da UE para a integração do sistema 

energético e para o hidrogénio. 

• Plano de Ação para Zero Poluição. Estratégia para o Metano. Estratégia sobre substâncias 

químicas para a sustentabilidade. Programa nacional de controlo da poluição atmosférica 

(Diretiva sobre limites máximos de emissão (UE) 2016/2284) e planos regionais conexos. 

• Estratégia "Do prado ao prato” (From the farm to the fork).  
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• Estratégia a longo prazo para uma economia espanhola moderna, competitiva e neutra 

para o clima em 2050.  

• Estratégia Europeia de Ambiente e Saúde e Plano Nacional de Saúde e Ambiente (em 

elaboração) 

A fim de promover a coordenação e evitar sobreposições e duplo financiamento de atividades, 

os potenciais beneficiários terão de incluir nos seus formulários de candidatura informações sobre 

a sua participação noutros projetos da UE, em particular para financiamento ao abrigo do Quadro 

de Ação Prioritária da Rede Natura 2000. Os resultados da materialização de sinergias e 

complementaridades tornar-se-ão evidentes durante o período de implementação do Programa. 

De seguida detalha-se como o POCTEP 2021-2027 pode contribuir para alcançar os objetivos das 

grandes políticas ambientais e climáticas e estabelece-se o Quadro de Referência Estratégico 

(QRE) que apoia as atividades elegíveis para financiamento ao abrigo deste Programa (quadro11). 

1.2.1. Pacto Verde Europeu 

As alterações climáticas e a degradação ambiental são uma ameaça existencial para a Europa e o 

mundo. Para superar estes desafios, o Pacto Verde Europeu [COM/2019/640 final] transformará a 

UE numa economia moderna, eficiente na utilização de recursos e competitiva, assegurando: 

• Zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2050 

• Crescimento económico dissociado da utilização de recursos 

• Nenhuma pessoa e nenhum território deixado para trás 

Gráfico 1. Benefícios do Pacto Verde Europeu para os cidadãos 

 

Fonte: A European Green Deal. Comissão Europeia (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_en)  

O Pacto Verde Europeu também é visto como salva-vidas na saída da pandemia de COVID-19. 

Um terço do investimento de 1,8 biliões de euros do Plano de Recuperação da Next Generation 

UE e do orçamento da UE para os próximos sete anos financiará o Pacto Verde Europeu. 

Os principais objetivos do Pacto Verde Europeu são 
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• Aumentar a ambição climática da UE até 2030, reduzindo pelo menos 50% e 55% em 

relação aos níveis de 1990, de uma forma responsável e com vista a alcançar a 

neutralidade climática até 2050. 

• Fornecimento de energia limpa, acessível e segura, que assegure uma descarbonização 

do sistema energético. 

• Mobilizar a indústria para uma economia limpa e circular. 

• Construir e renovar de uma forma eficiente em termos energéticos e de recursos. 

• Acelerar a mudança para uma mobilidade inteligente e sustentável. 

• Conceber um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente: do prado até ao 

prato. 

• Preservar e restaurar ecossistemas e biodiversidade. 

• Uma ambição de poluição zero para um ambiente livre de tóxicos. 

Neste sentido, o Pacto Verde Europeu promove a integração da sustentabilidade em todas as 

políticas da UE, incluindo as políticas de coesão, estabelecendo a necessidade de investimento 

significativo; 260 mil milhões de euros de investimento anual adicional para atingir os atuais 

objetivos climáticos e energéticos para 2030. 

Considera-se, portanto, necessário prosseguir o investimento e o financiamento ecológicos e 

assegurar uma transição justa, para orçamentos nacionais mais ecológicos e enviar os sinais de 

preço corretos, mobilizar a investigação e encorajar a inovação, e ativar a educação e a formação, 

sob um compromisso verde: não causar danos, onde todas as ações e políticas devem juntar-se 

para ajudar a UE a alcançar uma transição bem-sucedida e justa para um futuro sustentável. 

O Pacto Verde reflete-se na ação política da UE, resultando em diferentes estratégias no âmbito 

do Pacto Verde Europeu, a fim de tornar eficazes os seus principais objetivos. Segue-se uma 

descrição dos que são mais relevantes para o Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-

Portugal 2021-2027. 

1.2.1.1. Estratégia da UE em matéria de Biodiversidade para 2030 

A Estratégia da UE para a Biodiversidade 2030 [COM/2020/380 final] é um plano abrangente, 

ambicioso e a longo prazo para proteger a natureza e inverter a degradação dos ecossistemas. É 

a contribuição proposta pela UE para as próximas negociações internacionais sobre o quadro 

global de biodiversidade pós-2020. Uma parte central do Pacto Verde Europeu também apoiará 

uma recuperação verde depois da pandemia da COVID-19. 

A estratégia visa colocar a biodiversidade da Europa no caminho da recuperação até 2030 em 

benefício das pessoas, do clima e do planeta, e contém ações e compromissos específicos para 

enfrentar futuras ameaças, tornando a sociedade mais resiliente face a: 

• Impactos das alterações climáticas. 

• Incêndios florestais. 

• Insegurança alimentar. 

• Surtos de doenças, incluindo através da proteção da vida selvagem e do combate ao 

comércio ilegal de vida selvagem. 
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A estratégia contém compromissos e ações específicas a realizar até 2030, incluindo o 

estabelecimento de uma rede mais vasta de áreas protegidas em terra e no mar, o lançamento 

de um plano de restauração da natureza da UE e a introdução de medidas para permitir a 

mudança transformadora necessária e para enfrentar o desafio global da biodiversidade. 

Entre os principais compromissos para 2030 para a proteção da natureza, a Estratégia da UE para 

a Biodiversidade estabelece: 

• Proteger legalmente um mínimo de 30% da área terrestre e 30% da área marítima da UE 

e integrar corredores ecológicos, como parte de uma verdadeira Rede Transeuropeia de 

Natureza. 

• Proteger rigorosamente pelo menos um terço das áreas protegidas da UE, incluindo todas 

as florestas primárias remanescentes na UE. 

• Gerir eficazmente todas as áreas protegidas, definindo objetivos e medidas claras de 

conservação e monitorizando-as adequadamente. 

Contudo, proteger a natureza não será suficiente. Para inverter a perda de biodiversidade, o Plano 

de Restauração da Natureza da UE é implementado, com a Europa a liderar o caminho a nível 

global. Os principais compromissos para 2030 incluem: 

• Áreas significativas de ecossistemas degradados e ricos em carbono serão restauradas; 

habitats e espécies que não mostram deterioração nas tendências e estado de 

conservação e pelo menos 30% alcança um estado de conservação favorável ou pelo 

menos mostram uma tendência positiva 9.  

• O declínio dos polinizadores é invertido. 

• O risco e utilização de pesticidas químicos é reduzido em 50% e a utilização de pesticidas 

mais perigosos é reduzida em 50%. 

• Pelo menos 10% da superfície agrícola encontra-se sob características paisagísticas de 

grande diversidade. 

• Pelo menos 25% das terras agrícolas estarão sob gestão de agricultura biológica e a 

adoção de práticas agro-ecológicas é significativamente aumentada.  

• Na UE, 3 mil milhões de novas árvores são plantadas no pleno respeito dos princípios 

ecológicos. 

• Foram feitos progressos significativos na remediação de sítios de solo contaminado. 

• São restaurados pelo menos 25.000 km de rios de caudal livre. 

• Há uma redução de 50% no número de espécies da Lista Vermelha ameaçadas por 

espécies exóticas invasoras. 

• As perdas de nutrientes dos fertilizantes são reduzidas em 50%, o que se traduz numa 

redução da utilização de fertilizantes em pelo menos 20%. 

• Cidades com pelo menos 20.000 habitantes têm um ambicioso Plano de Ecologização 

Urbana. 

 
9 Em 2021 serão propostos objetivos juridicamente vinculativos da UE em matéria de restauração da natureza, sujeitos a uma avaliação de 

impacto. 
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• Os pesticidas químicos não são utilizados em áreas sensíveis como as zonas verdes 

urbanas na UE. 

• Os impactos negativos nas espécies e habitats sensíveis, incluindo nos fundos marinhos 

através de atividades de pesca e extração, são substancialmente reduzidos para alcançar 

um bom estado ambiental.  

• As capturas acessórias de espécies são eliminadas ou reduzidas a um nível que permita a 

recuperação e conservação das espécies. 

1.2.1.2. Estratégia "do prado ao prato” 

A estratégia do prado ao prato está no centro do Pacto Verde Europeu, cujo principal objetivo é 

tornar os sistemas alimentares justos, saudáveis e amigos do ambiente [COM/2020/381 final]. 

Os sistemas alimentares são atualmente responsáveis por quase um terço das emissões globais 

de GEE e consomem grandes quantidades de recursos naturais, resultam em perda de 

biodiversidade e impactos negativos na saúde (desnutrição e sobrenutrição), e não permitem 

retornos económicos justos e meios de subsistência para todos os atores da cadeia. 

Colocar estes sistemas alimentares num caminho sustentável também traz novas oportunidades 

para os operadores da cadeia de valor alimentar, em particular para os produtores primários. As 

novas tecnologias e descobertas científicas, combinadas com uma maior consciencialização do 

público e a procura de alimentos sustentáveis, beneficiarão todas as partes interessadas. 

A estratégia "da exploração agrícola até à mesa" visa, portanto, acelerar a transição para um 

sistema alimentar sustentável que deveria: 

• Ter um impacto ambiental neutro ou positivo. 

• Ajudar a mitigar as alterações climáticas e a adaptar-se aos seus impactos. 

• Inverter a perda de biodiversidade. 

• Garantir a segurança alimentar, nutrição e saúde pública, assegurando que todos tenham 

acesso a alimentos suficientes, seguros, nutritivos e sustentáveis. 

• Preservar a acessibilidade dos preços dos alimentos e ao mesmo tempo gerar benefícios 

económicos mais justos, fomentar a competitividade do sector de abastecimento da UE 

e promover o comércio justo. 

A estratégia afirma que é necessário agir para enfrentar de forma abrangente os desafios dos 

sistemas alimentares sustentáveis e reconhece as ligações inextricáveis entre pessoas saudáveis, 

sociedades saudáveis e um planeta saudável. Isto requer um redesenho dos sistemas alimentares 

que construa uma cadeia alimentar que funcione para os consumidores, produtores, clima e 

ambiente, permitindo e promovendo os mecanismos necessários para uma transição justa. 

A fim de construir uma cadeia alimentar justa e sustentável, a estratégia afirma a necessidade de: 

• Assegurar uma produção alimentar sustentável. 

• Garantir a segurança alimentar 

• Estimular práticas sustentáveis no processamento de alimentos, comércio grossista, 

retalhista, hotelaria e serviço alimentar. 
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• Promover o consumo alimentar sustentável e facilitar a mudança para dietas saudáveis e 

sustentáveis. 

• Reduzir a perda e o desperdício alimentar 

• Combater a fraude alimentar ao longo da cadeia de abastecimento. 

1.2.1.3. Nova estratégia florestal da UE para 2030  

As florestas e outros espaços arborizados são essenciais para a saúde e bem-estar das pessoas e 

para a saúde do planeta. São ricas em biodiversidade e de enorme importância na luta contra as 

alterações climáticas. 

A nova Estratégia Florestal da UE para 2030 [COM/2021/572 final] é uma das iniciativas 

emblemáticas do Pacto Verde Europeu e baseia-se na Estratégia da UE para a Biodiversidade. A 

estratégia contribuirá para alcançar os objetivos de biodiversidade da UE, bem como a meta de 

redução das emissões de gases com efeito de estufa em 2030 e a neutralidade climática até 2050.  

É reconhecido o papel central e multifuncional das florestas e a contribuição dos ecossistemas 

florestais e de toda a floresta (cadeia de valor baseada na consecução de uma economia 

sustentável e neutra para o clima até 2050 e a preservação das zonas rurais prósperas e vivas). 

A estratégia estabelece uma visão e ações concretas para melhorar a quantidade e qualidade das 

florestas da UE e reforçar a sua proteção, restauração e resiliência. A nova estratégia florestal da 

UE apoiará as funções socioeconómicas das florestas para lograr zonas rurais prósperas e para 

impulsionar a bioeconomia florestal dentro dos limites da sustentabilidade. Irá também proteger, 

restaurar e expandir as florestas da UE para combater as alterações climáticas, inverter a perda de 

biodiversidade e assegurar ecossistemas florestais resistentes e multifuncionais, com base nas 

seguintes ações: 

• Promover a bioeconomia sustentável baseada na floresta para produtos de madeira de 

longa duração. 

• Assegurar a utilização sustentável dos recursos de madeira para a bioenergia. 

• Promover a bioeconomia não-madeireira baseada na floresta, incluindo o ecoturismo. 

• Desenvolver competências e capacitar as pessoas para uma bioeconomia sustentável 

baseada na floresta. 

• Proteger as últimas florestas primárias e seculares remanescentes na UE. 

• Assegurar a restauração florestal e uma gestão florestal sustentável reforçada para a 

adaptação ao clima e a resiliência das florestas. 

• Reflorestação de florestas biodiversas, incluindo a plantação de mais 3 mil milhões de 

árvores até 2030. 

• Fornecer incentivos financeiros aos proprietários e gestores florestais para melhorar a 

quantidade e a qualidade das florestas da UE. 
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A estratégia também se concentra na monitorização estratégica das florestas, na elaboração de 

relatórios e na recolha de dados, no desenvolvimento de uma forte agenda de investigação e 

inovação para melhorar os nossos conhecimentos sobre as florestas, na implementação de um 

quadro de governação florestal da UE inclusivo e coerente e no reforço da implementação e 

aplicação do acervo comunitário existente. 

1.2.1.4. Lei europeia em matéria de clima. Pacto Climático Europeu e Estratégia de 

Adaptação Climática da UE. 

O Pacto Verde Europeu tem como objetivo tornar a Europa neutra em termos climáticos até 2050. 

Para tornar este objetivo juridicamente vinculativo, a Comissão Europeia propôs a Lei Europeia 

em matéria de clima (Regulamento (UE) 2021/1119 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 

de junho de 2021, que cria o regime para alcançar a neutralidade climática e que altera os 

Regulamentos (CE) n.º 401/2009 e (UE) 2018/1999 («Lei europeia em matéria de clima», que 

também estabelece um novo objetivo mais ambicioso de redução das emissões líquidas de gases 

com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990. 

Esta neutralidade climática é proposta com base num Plano de Metas Climáticas para 2030 com 

os seguintes objetivos: 

• Estabelecer uma via mais ambiciosa e rentável para alcançar a neutralidade climática até 

2050 

• Estimular a criação de empregos verdes e continuar o historial da UE de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa, ao mesmo tempo que aumenta a sua economia. 

• Incentivar os parceiros internacionais a aumentar a sua ambição de limitar o aumento da 

temperatura global a 1,5°C e evitar as consequências mais severas das alterações 

climáticas. 

Para atingir os objetivos de descarbonização, as emissões devem ser reduzidas em todos os 

sectores, da indústria e energia aos transportes e agricultura. As alterações climáticas são uma 

ameaça global e só podem ser enfrentadas através de uma resposta global. É por isso que a UE 

se envolve e apoia ativamente os seus parceiros internacionais na ação climática, em particular 

através da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) e do 

Acordo de Paris.  

Paralelamente às ações de mitigação, a UE está a tomar medidas mais enérgicas de adaptação às 

alterações climáticas para fazer face aos impactos inevitáveis das alterações climáticas, com base 

na necessidade de agir agora, e com o objetivo de construir uma União Europeia resiliente às 

alterações climáticas. Para tal, a nova estratégia da UE sobre a adaptação às alterações climáticas 

[COM/2021/82 final] propõe uma abordagem à adaptação em três vertentes; mais inteligente, 

mais sistémica e mais rápida, sem esquecer a posição da UE no mundo, o que exige preparação 

e resiliência internacional em matéria de clima, aumento das finanças internacionais e reforço do 

envolvimento e intercâmbios globais em matéria de adaptação. 

Para este fim, a Comissão Europeia compromete-se a: 

• Expandir as fronteiras do conhecimento sobre a adaptação. 

• Melhorar e expandir os dados sobre perdas e riscos relacionados com o clima. 

• Fazer de Climate-ADAPT a plataforma europeia de adaptação autorizada. 
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• Melhorar as estratégias e planos de adaptação a todos os níveis. 

• Construir resiliência local, individual e justa. 

• Integrar a resiliência climática nos quadros fiscais nacionais. 

• Promover soluções de adaptação baseadas na natureza. 

• Acelerar a implementação de soluções de adaptação. 

• Reduzir os riscos relacionados com o clima. 

• Fechar a brecha em termos de proteção climática. 

• Assegurar a disponibilidade e sustentabilidade da água doce. 

• Intensificar a ação internacional para a resiliência climática. 

1.2.2. Rede Natura 2000 

Natura 2000 é uma rede ecológica europeia de áreas de conservação da biodiversidade. Consiste 

em Zonas Especiais de Conservação (ZEC) estabelecidas ao abrigo da Diretiva Habitats e Zonas 

de Proteção Especial para as Aves (ZPE) designadas ao abrigo da Diretiva Aves. 

O seu objetivo é assegurar a sobrevivência a longo prazo das espécies e tipos de habitat na 

Europa, ajudando a travar a perda de biodiversidade. É o principal instrumento para a conservação 

da natureza na União Europeia. 

Nos termos do artigo 2º da Diretiva Habitats, "as medidas a tomar ...//... destinam-se a manter ou 

restaurar, num estado de conservação favorável, os habitats naturais e as espécies selvagens de 

fauna e flora de interesse comunitário" (tipos de habitats enumerados no Anexo I e espécies 

enumeradas no Anexo II, IV ou V da Diretiva). 

Em conformidade com o artigo 1º da Diretiva, o termo estado de conservação aplica-se a habitats 

e espécies. Esta definição tem em conta parâmetros tais como a extensão da área em que o 

habitat ou espécie ocorre, a área do habitat, a sua estrutura e funções (no caso dos habitats), a 

dimensão da população, a sua estrutura etária, mortalidade e reprodução (no caso das espécies).  

Esta é a base para o desenvolvimento de um método comum de avaliação e modelo de relatório, 

acordado pelo Comité Habitats em março de 2005. A Comissão forneceu mais orientações sobre 

o processo de avaliação em 2006. 

No âmbito da Estratégia da UE para a Biodiversidade 2030, estão incluídos compromissos e ações 

específicos na Rede Natura 2000 com o objetivo de estabelecer uma rede mais vasta de áreas 

protegidas em terra e no mar à escala da UE, alargando as áreas Natura 2000 existentes, com 

proteção rigorosa para áreas de muito elevado valor em termos de biodiversidade e clima e 

construindo uma Rede Transeuropeia de Natureza verdadeiramente coerente. 

1.2.3. Cimeiras Luso-Espanholas 

A Espanha e Portugal têm mantido tradicionalmente relações de cooperação bilateral ao mais 

alto nível. Realizam-se anualmente cimeiras hispano-portuguesas de Chefes de Governo, bem 

como diferentes fóruns de trabalho bilaterais que reforçam a concretização da Estratégia Comum 

de Desenvolvimento Transfronteiriço. 
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A regularidade anual destas reuniões dá um valor decisivo ao reforço das relações bilaterais entre 

Espanha e Portugal, países vizinhos, amigos e parceiros estratégicos dentro da UE, que também 

decidiram criar um mecanismo de acompanhamento, a nível político, das decisões adotadas para 

promover e materializar resultados tangíveis dos compromissos e acordos. 

A última edição da Cimeira Espanha-Portugal (XXXII edição) realizou-se em outubro de 2021, e, 

pela primeira vez, teve um lema, Pela mobilidade sustentável, que sintetiza e simboliza as áreas de 

trabalho estreitamente ligadas à mobilidade verde em que ambos os países estão a cooperar 

intensamente. 

Como resultado do trabalho realizado nas cimeiras, foram elaborados vários documentos 

estabelecendo as bases de cooperação; Uma Declaração Conjunta, um Tratado de Amizade e 

Cooperação entre os Reinos de Espanha e Portugal e vários Memorandos de Entendimento (MdE), 

que nesta última edição foram relacionados com a Cooperação em Infraestruturas Rodoviárias, a 

Agenda Digital, o restauro da Ponte Internacional sobre o Rio Minho - que inclui a criação de uma 

ciclovia e uma pista para peões – e mais um no campo dos arquivos, referindo-se à Memória 

Democrática. 

Em matéria de ambiente e clima, independentemente da inclusão das alterações climáticas como 

foco central das políticas de cooperação, o artigo 6º do Tratado estabelece os canais de 

cooperação em matéria de ambiente "Reconhecendo a importância da relação bilateral em matéria 

de ambiente no que diz respeito à gestão conjunta dos recursos naturais em uso comum, em 

particular os recursos hídricos", comprometendo as Partes a reforçar a cooperação existente e a 

reforçar o seu compromisso com a agenda climática europeia e global através de uma transição 

para uma economia verde, resiliente, sustentável, competitiva, inclusiva e justa que garanta a 

neutralidade climática e a biodiversidade dos ecossistemas terrestres e marinhos partilhados. 

1.2.4. Diretiva-quadro da água 

A Diretiva 2000/60/CE, a Diretiva-Quadro Europeia da Água (DQA), foi criada em resposta à 

necessidade de unificar as ações de gestão da água na União Europeia. 

Como as águas da Comunidade Europeia estão sob pressão crescente devido ao crescimento 

contínuo da procura de água, de boa qualidade e em quantidade suficiente para todas as 

utilizações, é necessário tomar medidas para proteger as águas tanto em termos qualitativos 

como quantitativos e assim garantir a sua sustentabilidade. Este é o desafio da presente Diretiva. 

Além disso, a DQA tornará possível estabelecer objetivos ambientais homogéneos para as massas 

de água entre os Estados-Membros e progredir juntos no sentido da sua realização através da 

partilha de experiências. 

O artigo 1º estabelece os objetivos fundamentais da DQA para estabelecer um quadro para a 

proteção das águas de superfície interiores, águas de transição, águas costeiras e águas 

subterrâneas que: 

a) impede uma maior deterioração e protege e melhora o estado dos ecossistemas 

aquáticos e, no que diz respeito às suas necessidades de água, dos ecossistemas 

terrestres e das zonas húmidas diretamente dependentes dos ecossistemas aquáticos; 

b) promove a utilização sustentável da água com base na proteção a longo prazo dos 

recursos hídricos disponíveis; 
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c) visa uma maior proteção e melhoria do meio aquático, nomeadamente através de 

medidas específicas para a redução progressiva das descargas, emissões e perdas de 

substâncias prioritárias e a cessação ou eliminação progressiva das descargas, 

emissões e perdas de substâncias perigosas prioritárias; 

d) assegura a redução progressiva da poluição das águas subterrâneas e evita a sua 

contaminação posterior, e  

e) ajuda a mitigar os efeitos das cheias e secas 

e, portanto, contribui para: 

• o fornecimento de abastecimento suficiente de águas superficiais e subterrâneas de boa 

qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa 

da água, 

• uma redução significativa da poluição das águas subterrâneas, 

• a proteção das águas territoriais e marinhas, e 

• alcançar os objetivos dos acordos internacionais relevantes, incluindo os que visam 

prevenir e eliminar a poluição do meio marinho, através de uma ação comunitária nos 

termos do n.º 3 do artigo 16º para parar ou eliminar as descargas, emissões e perdas de 

substâncias perigosas prioritárias, com o objetivo máximo de alcançar concentrações no 

meio marinho próximas dos valores de fundo para as substâncias que ocorrem 

naturalmente e próximas de zero para as substâncias sintéticas artificiais. 

1.2.5. Estratégia de Bacia Marítima para o Atlântico 

No que diz respeito à contribuição para as estratégias macrorregionais e estratégias de bacia 

marítima, é de notar que o espaço de cooperação elegível no âmbito do Programa INTERREG VI-

A Espanha - Portugal (POCTEP) 2021-2027 representa uma parte importante do território 

abrangido pela Estratégia de Bacia Marítima para o Atlântico. 

Esta Estratégia foi adotada em 2011 para apoiar o desenvolvimento sustentável da economia azul 

nos Estados-Membros atlânticos da UE. Em 2013, a Comissão apresentou o Plano de Ação 

Atlântico para implementar a Estratégia, e, em 2020, uma comunicação intitulada Uma Nova 

Abordagem à Estratégia Marítima Atlântica. Plano de Ação Atlântico 2.0 [COM(2020) 329 final]. Do 

mesmo modo, no âmbito do Pacto Verde Europeu, foi adotada em 2021 [COM (2021) 240 final] 

uma nova abordagem para uma economia azul sustentável na UE, que deverá ajudar a alcançar 

os objetivos ambientais e complementar outras iniciativas recentes da Comissão Europeia sobre 

biodiversidade, alimentação, mobilidade, segurança, etc. apoiado pelo oceano é o principal 

regulador climático disponível, fornece energia limpa e sustenta a vida com oxigénio, alimentos 

e muitos recursos críticos.  

O novo Plano de Ação visa reforçar as políticas da UE relacionadas com a região atlântica da UE 

e aumentar as sinergias entre elas a fim de apoiar uma economia azul sustentável, resiliente e 

competitiva na região atlântica da UE. Isto inclui em particular as políticas e programas da UE 

relacionados com portos e conectividade, energia de fontes renováveis, educação e 

competências, mitigação das alterações climáticas e em particular as ações da Agenda de 

Competências, adaptação às alterações climáticas, ambiente, e investigação e inovação. 
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No processo de programação do POCTEP 2021-2027, foi considerado apropriado incluir uma 

Prioridade com uma forte relação com esta Estratégia, especificamente a Prioridade 3, que propõe 

a promoção da cooperação como instrumento para o desenvolvimento da economia azul no 

espaço transfronteiriço. 

Tabla. 11. Principais objetivos de proteção ambiental considerados no POCTEP 2021-2027 e a 

sua relação com o planeamento internacional (Quadro de Referência Estratégico). 

Planeamento  Objetivos ambientais POCTEP 2021-2027 

ODS 12. Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

ODS 4. Educação de qualidade  OE4.2 

ODS 4. Igualdade de género OE4.2 

ODS 7: Energia acessível e limpa OE2.2 

ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis OE2.2 

ODS 12. Produção e consumo responsáveis OE1.3 

ODS 13: Ação climática OE2.1/OE2.2 

ODS 14: Vida subaquática OE2.7 

ODS 15: Vida dos ecossistemas terrestres OE2.7 

ODS 17. Parcerias para alcançar os objetivos OE-INTERREG 

Biodiversidade 

Construir uma rede transeuropeia de espaços naturais 

genuinamente coerente 
OE2.7 

Prevenir a deterioração do estado de conservação e as 

tendências negativas dos habitats e espécies 

protegidos 

OE2.7 

Proteger rigorosamente as restantes florestas primárias 

ou centenárias da UE 
OE2.7 

Restaurar os ecossistemas de água doce e o 

funcionamento natural dos rios 
OE2.7 

Restaurar o bom estado ambiental dos ecossistemas 

marinhos 
OE2.7 

Reduzir a poluição OE2.7 

Combate a espécies exóticas invasoras OE2.4 

Planos de ecologização urbana OE2.7 

Diretiva Aves e Diretiva Habitats. 

Rede Natura 2000 

Manter os habitats e as espécies sob proteção num 

estado de conservação favorável 
OE2.7 

Assegurar a conectividade ecológica entre os 

diferentes sítios Natura 2000 e a coerência da Rede. 
OE2.7 

Sítios naturais protegidos por 

instrumentos internacionais, 

nacionais e regionais 

Inventário Espanhol de Zonas Húmidas (IEZH) OE2.7 

Rede de Áreas Marinhas Protegidas de Espanha 

(RAMPE) 
OE2.7 

Reservas da Biosfera OE2.7 

Zonas Húmidas de Importância Internacional Ramsar OE2.7 

Sítios naturais da Lista do Património Mundial, da 

Convenção para a Proteção do Património Mundial, 

Cultural e Natural 

OE2.7 

Geoparques Mundiais da UNESCO OE2.7 

Rede OSPAR de Áreas Marinhas Protegidas OE2.7 

Espécies protegidas/ 

ameaçadas/ extintas 

Manter ou expandir a sua população. Melhorar as suas 

dinâmicas populacionais 
OE2.7 

Manter ou expandir a sua área de distribuição OE2.7 

Garantir a superfície e qualidade do habitat OE2.7 

Alterações Climáticas 

Reduzir as emissões de GEE para a atmosfera OE2.1 

Produzir energia a partir de fontes renováveis OE2.2 

Descarbonização do sistema energético OE2.2 

Reforçar a monitorização climática sistemática OE2.4 

Promover um processo contínuo e cumulativo de 

geração de conhecimento sobre impactos, riscos e 

adaptação.  

OE2.4 
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Planeamento  Objetivos ambientais POCTEP 2021-2027 

Fomentar a aquisição e o reforço das capacidades de 

adaptação 
OE2.4 

Identificar os principais riscos das alterações climáticas 

para Espanha. 
OE2.4 

Integrar a adaptação nas políticas públicas OE2.4 

Espécies alienígenas e invasivas 

Prevenção e alerta precoce  OE2.7 

Ações no terreno OE2.7 

Informação e sensibilização dos cidadãos e das partes 

interessadas 
OE2.7 

Água 

Sem deterioração do seu estado OE2.7 

Bom estado químico e bom estado ecológico 

(potencial) (águas superficiais) e bom estado 

quantitativo (águas subterrâneas)  

OE2.7 

Redução da poluição por substâncias perigosas, 

eliminação de substâncias perigosas prioritárias e 

redução de outros poluentes e entradas de poluição 

OE2.7 

Resíduos e economia circular 

Reduzir o consumo nacional de matérias OE2.4 

Reduzir a produção de resíduos  OE2.4 

Reduzir a produção de resíduos alimentares ao longo 

de toda a cadeia alimentar 
OE4.6 

Aumentar a reutilização e preparação para a 

reutilização  
OE4.6 

Melhorar a eficiência da utilização da água OE4.6 

Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa  OE2.1 

Paisagem e património cultural 

Promover a recuperação e melhoria da paisagem do 

património natural. 
OE5.2 

Promover a recuperação e melhoria paisagística do 

património. 
OE5.2 

Implementar instrumentos de governação paisagística OE-INTERREG 

Promover a consciência paisagística, educação e 

formação sobre a matéria. 
OE5.2 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim, o POCTEP 2021-2027 tem uma relação de convergência com a maioria dos principais 

objetivos ambientais a nível europeu, nacional ou regional, principalmente no âmbito do OP 2 e 

das prioridades de investimento 3 e 4, reforçando, em geral, os objetivos ambientais 

correspondentes, uma vez que pode financiar ações que contribuam, em maior ou menor medida, 

para o cumprimento destes objetivos.    

1.3. O espaço transfronteiriço 

A espaço de cooperação situa-se no extremo sudoeste da União Europeia e está estreitamente 

ligada à fronteira entre Espanha e Portugal, que, com um comprimento total de 1.234 quilómetros, 

é uma das mais longas da Europa. 

Tal como estabelecido no artigo 4.1 [Âmbito geográfico da cooperação transfronteiriça] do 

Regulamento (UE) 2021/1059, as regiões apoiadas pelo FEDER serão as regiões de nível NUTS 3 

da União ao longo de todas as fronteiras terrestres internas ..., sob reserva de quaisquer 

ajustamentos necessários para assegurar a coerência e a continuidade das áreas dos programas 

de cooperação e desde que possa efetivamente ocorrer uma interação transfronteiriça nessas 

regiões. 

A geografia do Programa é constituída por um total de 36 NUTS3 pertencentes a ambos os 

países: 
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• Portugal: Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana de Porto, Alto Tâmega, Tâmega 

e Sousa, Douro, Terras de Trás-os-Montes, Algarve, Oeste, Região de Aveiro, Região de 

Coimbra, Região de Leiria, Viseu Dão-Lafões, Beira Baixa, Médio Tejo, Beiras e Serra da 

Estrela, Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo. 

• Espanha: A Corunha, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, León, Salamanca, Valladolid, 

Zamora, Badajoz, Cáceres, Cádis, Córdoba, Huelva e Sevilha.  

Ilustración. 1. Zona transfronteiriça Espanha-Portugal (NUTS3) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Estes territórios fronteiriços cobrem uma área de 239.430,6 km2, o que representa 5,65% da 

superfície total da UE27. Uma grande parte do território de Portugal está incluída na zona de 

cooperação, ocupando 93,3% do seu território nacional. Os territórios espanhóis pertencentes à 

zona transfronteiriça são 15 províncias pertencentes a quatro Comunidades Autónomas 

diferentes (Andaluzia, Extremadura, Castela e Leão e Galiza), representando aproximadamente 

um terço da superfície total do país (33,8%). 

A natureza periférica do espaço de cooperação, localizada no extremo sudoeste do continente 

europeu, juntamente com as dificuldades de mobilidade e conectividade com o resto do território 

nacional (no caso da Espanha) e a UE, é outra das características que limitam e condicionam em 

grande medida o desenvolvimento da área. O impacto das restrições à mobilidade como 

resultado da atual pandemia COVID-19 tem sido particularmente notável neste território, dado 

que agravou as situações de isolamento enfrentadas por muitas zonas do espaço de cooperação. 

1.3.1. Aspetos chave do espaço transfronteiriço 

O espaço de cooperação é um território periférico dominado pelo território rural, especialmente 

na zona portuguesa, marcado por uma desconexão com o resto das zonas dos dois países e com 

a UE, e caracterizado por uma marcada dualidade interior-litoral. 
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A coexistência de uma diversidade de situações e modelos de fixação da população pode ser 

observada, com uma fraqueza na rede de cidades, especialmente na zona fronteiriça, o que 

dificulta o acesso da população aos serviços, o que provoca uma tendência em certas zonas para 

a deslocação da população de pequenas cidades para cidades de média dimensão com maiores 

funções urbanas, o que aprofunda a dualidade interior-litoral, especialmente em termos de 

densidade populacional, com zonas interiores escassamente povoadas e zonas costeiras que 

excedem a densidade média europeia. 

A população está a envelhecer progressivamente, o que consolida a tendência para o 

despovoamento do território de cooperação, afetando particularmente as zonas portuguesas e, 

sobretudo, as zonas rurais interiores. O perfil demográfico do espaço de cooperação é mais um 

exemplo da dualidade interior-litoral, com grandes desequilíbrios entre os dois âmbitos 

territoriais, embora existam algumas exceções. 

Além disso, existem sectores da população em alto risco de exclusão social. A taxa de população 

em risco de pobreza e/ou exclusão no espaço de cooperação ao nível NUTS 2 é superior às médias 

nacionais de Espanha e Portugal, e mais de quatro pontos a média europeia. 

Tem havido uma regressão histórica da economia ao nível NUTS 3 no processo de convergência 

com a UE27, com um aumento das diferenças territoriais internas entre as regiões mais dinâmicas 

e as mais atrasadas, que não foi reduzido nos últimos anos e levou a que a espaço de cooperação 

fosse considerado "menos desenvolvido", como estabelecido pela Política de Coesão Europeia 

para o período de programação de 2012-2027. 

Este declínio económico reflete-se num tecido produtivo mais ou menos estável, embora seja 

desigual no seu meio, onde se pode observar um crescimento mais intenso do número de 

empresas.  

O tecido empresarial é dominado por microempresas, especialmente aquelas sem pessoas 

assalariadas, com as consequências que esta fragilidade tem na competitividade da economia, 

concentrada em sectores de atividade ligados aos serviços em comparação com a média de 

Espanha e Portugal e com problemas de acesso ao financiamento para as pequenas empresas e 

uma taxa mais baixa de financiamento de projetos. 

A concentração da atividade no sector dos serviços e em atividades de mão-de-obra intensiva, 

especialmente comércio, alojamento e restauração, e serviços públicos, significa que o maior peso 

do emprego nas áreas de cooperação NUTS 3 é em atividades que geram menos valor 

acrescentado. Contudo, observa-se um maior peso relativo do VAB do sector industrial e primário 

no espaço de cooperação NUTS 3 em comparação com a média das regiões, Espanha e Portugal.  

No que diz respeito ao sector dos serviços, e mais especificamente às atividades turísticas, o 

espaço de cooperação não dispõe de grandes infraestruturas turísticas, mesmo com o empenho 

das diferentes administrações de ambos os lados da fronteira em promover esta atividade. 

Mesmo assim, há provas de um interesse turístico importante na área, uma vez que há um 

aumento do número de turistas que chegam às regiões do espaço de cooperação transfronteiriça, 

mesmo acima da média da UE27, e as estadias (número de dormidas) são em valores médios para 

as áreas urbanas. É verdade que as zonas rurais ainda se encontram na metade do número de 

dormidas, pelo que é necessário aumentar a sua atratividade a fim de prolongar as estadias. 
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Por esta razão, é considerado muito importante melhorar a oferta de alojamento, especialmente 

alojamento de férias e de curta duração, parques de campismo, parques de veículos recreativos 

e parques de caravanas, o que permite uma maior utilização de recursos endógenos. 

Contudo, a um nível global, a produtividade laboral do espaço de cooperação ao nível NUTS 3 é 

inferior à média das regiões NUTS 2 e da Espanha no seu conjunto, embora se tenha observado 

uma evolução favorável da produtividade laboral, aumentando quase um ponto percentual de 

2011 a 2017, apesar da tendência nos territórios de referência. As zonas mais produtivas são as 

do Norte de Espanha em comparação com as regiões NUTS limítrofes do Norte de Portugal, 

Castela e Leão e Extremadura em Espanha. 

O espaço transfronteiriço destaca-se pela existência de uma elevada percentagem da população 

economicamente ativa localizada no estrato educacional mais baixo (níveis 0 a 2 do ensino 

básico), especialmente entre os homens, em grande parte devido às elevadas taxas de abandono 

escolar precoce e à presença de uma bolsa de jovens que não trabalham nem estudam, 

representando uma barreira ao crescimento económico, ao emprego e à produtividade no espaço 

de cooperação e aumentando o risco de exclusão social. 

No entanto, existe uma evolução favorável da percentagem de pessoas ativas que realizam 

atividades de formação contínua, especialmente entre as mulheres, e existe outra evolução 

positiva, a nível NUTS2, da população economicamente ativa de acordo com o nível de formação, 

embora se mantenha longe da média europeia, limitando o desenvolvimento da zona. 

O peso da mão-de-obra qualificada, considerada como a população com educação técnica média, 

tanto homens como mulheres, é muito baixo, o que gera défices no mercado de trabalho. Entre 

esta baixa percentagem de trabalhadores qualificados, há uma maior proporção de mulheres do 

que homens que atingem níveis de educação mais elevados, especialmente no grupo com 

estudos superiores.  

Relativamente ao mercado de trabalho, no espaço de cooperação, a população empregada atinge 

uma taxa de 65,4%, com uma proporção mais elevada entre os homens do que entre as mulheres, 

mas com valores que permanecem longe da média da UE27 e do objetivo de emprego de 75% 

da Estratégia Europa 2020. Além disso, existe uma diferença de género na participação no 

mercado de trabalho no espaço de cooperação ao nível NUTS 2, com uma diferença de género 

de quase 10 pontos a favor dos homens. 

A par da diferença de género, existem outras desigualdades em termos de taxas de emprego: 

territoriais, com regiões abaixo dos 50% (Andaluzia e Extremadura), e outras com valores muito 

próximos da média europeia (Algarve e Portugal Central), e em termos de qualificações laborais, 

uma vez que o emprego se concentra nos grupos populacionais com os níveis de educação mais 

baixos, enquanto a média da UE27 regista a maior parte do emprego na população qualificada a 

um nível médio. Por outro lado, verifica-se o paradoxo de em todas as regiões as mulheres 

estarem empregadas nos níveis mais elevados de educação. 

No caso da raia transfronteiriça, há um fluxo crescente de circulação entre trabalhadores, 

especialmente jovens portugueses (25-44 anos de idade) para atividades profissionais, transporte 

e armazenamento e serviços de hotelaria e restauração. 
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O espaço de cooperação não se destaca particularmente como uma área de inovação. Segundo 

o Índice Regional de Inovação, apenas 2 regiões em Portugal (Centro e Norte) conseguem 

posicionar-se como inovadoras fortes, e as restantes regiões no espaço de cooperação estão a 

um nível moderado, com exceção da Extremadura que está a um nível mais baixo (modesto). A 

despesa em I&D nas regiões NUTS 2 do espaço de cooperação está a crescer, mesmo a um ritmo 

superior à média da UE27, mas a média relativa, medida como despesa per capita e percentagem 

do PIB, permanece muito longe dos valores da UE27. 

O principal agente que executa as despesas em todo o espaço transfronteiriço Espanha-Portugal 

ao nível NUTS 2 é o sector privado (49,5%), embora quase 18 pontos atrás da média da UE. As 

disparidades entre as regiões de cooperação NUTS 2 são mantidas e intensificadas, tanto na 

evolução do esforço de investimento em I&D como no peso dos diferentes indicadores de 

inovação analisados. 

O número de pessoas que trabalham em I&D está a crescer no espaço de cooperação 

transfronteiriça, embora a um ritmo mais lento do que na média da UE27, com o pessoal de 

investigação a representar quase 70% do número total deste tipo de emprego. Apesar do 

aumento do número de mulheres investigadoras, a sua quota no emprego total é residual, 

especialmente em empresas privadas, o sector em que existe a maior divergência com o conjunto 

da UE27. A diferença de género é mais evidente nesta área de investigação, uma vez que em 

todas as regiões NUTS 2 do espaço de cooperação, com exceção do Algarve, a presença de 

mulheres investigadoras é menor do que a dos homens. 

Existe uma provisão significativa de infraestruturas para a produção e transferência de 

conhecimento, especialmente nas regiões fronteiriças da Galiza – Norte de Portugal e Centro de 

Portugal – Castela e Leão, embora isto não se reflita nas taxas de proteção do conhecimento, uma 

vez que o número de patentes, marcas e desenhos industriais é baixo, razão pela qual se considera 

necessário melhorar a capacidade de converter os resultados da investigação em opções 

comerciais viáveis, através dos vários instrumentos de proteção do conhecimento para a sua 

transferência. 

Uma das razões possíveis para esta baixa taxa de inovação reside na escassa colaboração público-

privada na produção e disseminação do conhecimento, o que evidencia a fragilidade das relações 

entre os vários agentes do sistema científico, tecnológico e empresarial no território fronteiriço. 

Outra razão possível pode ser a baixa proporção de PME que inovam internamente no espaço de 

cooperação, embora em linha com a UE28, com dados particularmente baixos no espaço de 

cooperação ao nível das NUTS 2 de Espanha, ainda que a evolução seja mais desfavorável nas 

regiões portuguesas que lideram os processos de inovação. 

Em suma, existe uma baixa propensão em todas as regiões do espaço de cooperação para a 

colaboração para inovar entre PME e instituições, salientando a fragilidade das relações entre 

agentes, o que afasta a área da média da UE28. Por tipo de inovação, no espaço de cooperação 

as taxas de inovação das PME em produtos e processos (0,52) e em marketing e organização 

(0,48) são inferiores à média da UE28, especialmente nas regiões do lado espanhol. 

As NUTS 2 do espaço de cooperação estão a desenvolver estratégias regionais RIS3 e no espaço 

de cooperação Galiza-Norte de Portugal conceberam uma estratégia conjunta. As estratégias RIS3 

incluem um claro compromisso de especialização na indústria ligada às energias renováveis e ao 

desenvolvimento sustentável, e nas ciências da vida, saúde e envelhecimento ativo e nas TIC. 
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Outra razão possível para a baixa inovação reside na necessidade de melhorar a posição de 

Espanha e Portugal no seu Índice de Economia e Sociedade Digital, especialmente nas áreas da 

integração da tecnologia digital e do capital humano e especialmente a nível empresarial, onde 

há menos integração da tecnologia digital, medida pelos serviços na nuvem e big data, 

especialmente em Portugal, em comparação com a média da UE. 

A taxa de cobertura de banda larga da população nas regiões NUTS2 do espaço de cooperação, 

especialmente nas regiões portuguesas, está abaixo do objetivo da Estratégia Europa 2020 de 

atingir 100% e a utilização da Internet, em linha com a disponibilidade de infraestruturas, 

especialmente para interagir em redes sociais, é baixa no tocante à compra e venda de bens e 

serviços.  

Finalmente, o espaço de cooperação ao nível das NUTS 2 apresenta défices na disponibilidade de 

camas hospitalares, com taxas muito abaixo da média europeia, embora a provisão de recursos 

humanos para cuidados de saúde primários seja adequada no espaço de cooperação em relação 

à sua população. Existe uma margem significativa para melhorar o acesso aos serviços de saúde 

nas zonas fronteiriças, especialmente nas zonas rurais.  

A utilização de recursos educativos não está a ser maximizada, e existem défices em termos do 

nível de educação da população. As diferenças entre os sistemas educativos dos dois países 

constituem um grande constrangimento ao desenvolvimento de serviços conjuntos para facilitar 

o acesso à educação em certas zonas fronteiriças, embora o nível de cooperação entre instituições 

de ambos os lados da fronteira tenha aumentado significativamente nos últimos anos. 

Foram feitos progressos significativos na institucionalização da cooperação, embora ainda 

existam obstáculos que limitam a eficácia dos mecanismos de governação transfronteiriça, 

havendo, portanto, necessidade de coordenar as ações destas estruturas de cooperação 

fronteiriça, com base numa abordagem de governação multinível. 

2. Descrição dos domínios ambientais em questão 

2.1. Quadro territorial 

A Península Ibérica é o território mais setentrional da Europa, formando a sua fronteira sul com o 

continente africano. É composto pelos países de Espanha e Portugal e tem uma superfície10 total 

de 582.667 km2, sem contar as áreas insulares de ambos os países e os territórios de Espanha 

localizados no continente africano.  

A fronteira hispano-portuguesa estende-se por 1.232 km11 lineares no sentido norte-sul ao longo 

de quase todo o comprimento da península, com exceção da fronteira norte que se orienta para 

oeste, separando territorialmente a Comunidade Autónoma da Galiza em Espanha dos distritos 

de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança e, em menor medida, Braga (zona Norte-NUTS II) em 

Portugal. As suas duas extremidades são delimitadas pelos rios Miño/Minho (norte) e Guadiana 

(sul). 

  

 
10 Península Ibérica em números 2018, Instituto Nacional de Estatística de Espanha e Portugal  
11 "Limites geográficos e políticos". Instituto Nacional de Estatística. 1985 
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O território de cooperação de ambos os lados da raia cobre uma superfície de 233.965 km2, o que 

equivale a 40,15% de todo o território da Península Ibérica. A maioria do território, 73,14%, 

corresponde a Espanha (171.131km2), enquanto o restante, 62.834 km2 é território português 

(26,86%). Contudo, a parte portuguesa do espaço de cooperação representa mais de 68% de todo 

o seu território nacional, enquanto do lado espanhol, as 15 províncias das quatro comunidades 

autónomas envolvidas (Andaluzia, Extremadura, Castela e Leão e Galiza) representam apenas 

33,82% de todo o território espanhol.12 

É um território a meio caminho entre o meio rural e tipologias tipicamente urbanas, embora com 

uma clara diferenciação em ambos os lados da fronteira. Enquanto as províncias limítrofes da 

zona espanhola apresentam uma tipologia intermédia, com exceção da zona mais setentrional 

(Zamora, Ourense e Pontevedra) que apresentam um carácter claramente rural, quase todo o 

território português apresenta esta última tipologia de forma generalizada, uma vez que as zonas 

mais urbanas de Portugal estão claramente delimitadas às zonas costeiras (a Grande Área 

Metropolitana do Porto, dentro da zona de cooperação, e, fora desta, a Área Metropolitana de 

Lisboa). Apenas algumas zonas a norte, em torno da Grande Área Metropolitana do Porto 

(Cávado, Ave, Tâmega e Sousa e Região de Aveiro) e o Algarve, a sul, apresentam características 

intermédias. 

Na zona espanhola, as províncias mais a sul, na Andaluzia, tais como Sevilha, Córdoba e Cádis, 

são predominantemente de carácter urbano. 

Ilustración. 2. Tipologias urbano-rural no espaço de cooperação 

 

Fonte: Atlas estatístico. Anuário regional do Eurostat, 2020. 

Esta tipologia territorial pode ser vista mais claramente na figura seguinte, onde o grau de 

urbanização de todo o território de cooperação pode ser apreciado. Existe um claro declive norte-

sul em termos de população que vive nas cidades, especialmente na área espanhola, enquanto 

este declive se desloca para o litoral atlântico no caso de Portugal. 

 
12 Estão incluídos dados de todos os territórios insulares e de Ceuta e Melilla. 
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A maior parte do território é constituída por zonas rurais, onde a população vive principalmente 

nestes tipos de centros populacionais. No entanto, à medida que nos aproximamos do sul da 

Península Ibérica, a presença de sistemas urbanos torna-se muito mais evidente; áreas urbanas 

de Badajoz, Mérida e Cáceres e, sobretudo, o sul da península, aglomerações urbanas de Sevilha, 

Córdoba, a Baía de Cádis, a costa atlântica gaditana, Jerez de la Frontera e a Baía de Algeciras, 

onde se concentram os municípios mais populosos da Andaluzia. 

Ilustración. 3. Grau de urbanização da Península Ibérica e do espaço de cooperação 

 

Fonte: Atlas estatístico. Anuário regional do Eurostat, 2020. 

No caso de Portugal, este gradiente não é norte-sul, mas antes se desloca claramente para leste, 

principalmente nas zonas de influência da costa atlântica e, mais geralmente, nas regiões norte 

e centro. Assim, a maior parte do território tem um carácter marcadamente rural, exceto as 

zonas urbanas do Noroeste; a aglomeração urbana do Porto, Cávado, Aveiro, Tâmega e 

Coimbra, bem como a zona de Faro, no Algarve. 

2.1.1. Climatologia 

O clima predominante na Península Ibérica apresenta uma dualidade muito marcada entre as 

zonas situadas a sul e a leste da península com climas tipicamente mediterrânicos, que se 

caracterizam por uma estação quase sem precipitações e muito quente, e, um período de chuvas 

muito marcado, com Invernos amenos, e as zonas norte e noroeste, onde predominam os climas 

atlânticos (oceânicos), que têm em comum o facto de estarem sob os efeitos do mesmo oceano, 

mas as diferentes latitudes e a presença do relevo nas proximidades da costa causam contrastes 

térmicos e pluviométricos notáveis. Entre os dois climas típicos existe uma extensa zona de 

transição com um clima mais continentalizado.  
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Seguindo a classificação climática de Köppen-Geiger13, que "define diferentes tipos de clima com 

base em valores médios mensais de precipitação e temperatura...//...com base principalmente na 

sua influência na distribuição da vegetação e da atividade humana".14 

Os principais climas presentes no espaço de cooperação POCTEP seriam: 

Csa (temperado com Verão quente e seco). Relacionado com o clima mediterrânico típico. É um 

tipo de clima temperado (tipo C) e em que a temperatura do mês mais frio do ano varia entre 0-

18ºC. Destaca-se a presença de um período marcadamente seco (subtipo s) e muito quente (letra 

a) com uma temperatura média do mês mais quente acima dos 22ºC. 

Ocupa aproximadamente 40% da superfície da Península Ibérica, ocupando a metade sul e as 

regiões costeiras do Mediterrâneo, exceto para as zonas mais áridas do Sudoeste. Dentro do 

espaço de cooperação, ocupa quase toda a zona sul e centro, exceto algumas zonas específicas 

da província de Badajoz, Cáceres, sudeste de Sevilha, sul de Córdoba e sudeste do Baixo Alentejo 

(clima Bsk), bem como a zona de estepe quente (Ecija-Sevilha). 

Ilustración. 4. Classificação climática de Köppen-Geiger 

 

Fonte: Atlas climático ibérico. Agência Estatal de Meteorologia Espanhola (AEMET) e Instituto de Meteorologia 

Português. 

Csb (temperado com verão seco e ameno). Relacionado com o clima oceânico. É também um tipo 

de clima temperado com um Verão seco e ameno (letra b) em que as temperaturas médias do 

mês mais quente são inferiores a 22ºC e há pelo menos quatro meses com temperaturas 

superiores a 10ºC. 

Abrange a maior parte do noroeste da península e quase toda a costa ocidental de Portugal, com 

exceção de algumas zonas montanhosas no nordeste do espaço de cooperação que não têm uma 

estação seca clara e nas zonas mais altas com climas mais frios, típicas dos Montes de León 

(Maciço Galaico-Leonês) e da Cordilheira Cantábrica (Montanhas Cantábricas). 

 
13 Última atualização da classificação climática de Köppen (1936) 
14 ESSENWANGER, 2001 
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Outros climas presentes como já indicado em certas áreas específicas do espaço de cooperação 

são: Bsk (clima seco de estepe fria), Bsh (clima seco de estepe quente), Cfb (clima temperado sem 

estação seca com verão temperado) e os climas de montanha, Dcb e Dsc (climas frios com verão 

seco e temperado e verão seco e fresco, respetivamente). 

No que diz respeito às variáveis climáticas que determinam os tipos de climas existentes na 

Península Ibérica, temperatura e precipitação, verifica-se que a maior parte do território tem 

valores médios muito elevados para as temperaturas máximas e mínimas anuais, o que corrobora 

o facto de a maior parte do território ter períodos sazonais muito quentes. 

Ilustración. 5. Temperaturas máximas anuais 

 

Fonte: Atlas Climático Digital da Península Ibérica. Universidade Autónoma de Barcelona (UAB) 

Assim, a temperatura máxima anual média excede facilmente 25ºC em quase todo o centro e sul 

do espaço de cooperação, diminuindo gradualmente com a latitude e a altitude. Contudo, as 

zonas costeiras ocidentais de Portugal, tanto no Sul como no Centro e mesmo no Norte, 

apresentam valores anuais acima dos 22,5ºC, e, em muitos casos, superiores a 25ºC, pelo que os 

efeitos das brisas marítimas têm muito pouco impacto. No entanto, uma análise mais detalhada 

a nível geográfico mostra algumas variações significativas, como no sul da Andaluzia entre as sub-

regiões costeiras e interiores, que têm verões muito mais quentes. 

Os valores mínimos destas temperaturas máximas, que são observados nas zonas mais altas dos 

sistemas montanhosos do Norte, tendem sempre a ser superiores a 12,5ºC. 

A situação é semelhante em termos de temperaturas mínimas médias (geralmente no Inverno), 

embora o gradiente norte-sul e a altitude apresentem uma amplitude térmica um pouco mais 

reduzida. Assim, as zonas mais a sul, especialmente a costa atlântica do Algarve e o Golfo de 

Huelva e Cádis, assim como a costa mediterrânica de Cádis, têm os invernos mais amenos, onde 

as temperaturas médias são as mais elevadas graças aos efeitos do mar. Em contraste, toda a 

zona norte e nordeste e, sobretudo, o território montanhoso, tende a apresentar valores muito 

próximos de 0ºC, atingindo médias de Inverno de cerca de 2,5-5ºC, no máximo. 
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As temperaturas mínimas anuais mais frequentes em todo o espaço de cooperação situam-se 

entre 10 e 12,5ºC. 

Ilustración. 6. Temperaturas mínimas anuais 

 

Fonte: Atlas Climático Digital da Península Ibérica. Universidade Autónoma de Barcelona (UAB) 

Em termos de precipitação anual, o espaço de cooperação é um território muito seco, com um 

regime de precipitação anual muito baixo, na sua maioria entre 300-700 mm por ano, e onde o 

gradiente latitudinal e altitudinal não é tão pronunciado.  

Ilustración. 7. Pluviometria média anual 

 

Fonte: Atlas Climático Digital da Península Ibérica. Universidade Autónoma de Barcelona (UAB) 
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As zonas mais chuvosas estão localizadas no norte e nordeste da península, especialmente na 

Galiza, Alto Minho e Cávado, que podem atingir médias anuais superiores a 1.300 mm, formando 

parte da zona verde da península, a que se devem acrescentar algumas zonas do centro de 

Portugal, formadas pelos contrafortes montanhosos da Serra da Estrela, entre as regiões de Viseu 

Dão-Lafões, Beiras e Serra da Estrela e Região de Coimbra, e as zonas montanhosas do centro de 

Espanha no Sistema Central (Serra de Gredos entre Ávila, Salamanca e Cáceres).  

Há também alguns pontos específicos com precipitações de cerca de 1.100-1.200 mm por ano 

nas serras do sul de Cádis (Grazalema e Alcornocales), norte de Huelva (Serra de Aracena e Picos 

de Aroche) e noroeste do Algarve português. 

2.1.2. Orografia 

A Península Ibérica é um território bastante montanhoso, especialmente a zona central, dominada 

pelo Planalto Ibérico, ladeada a norte pelo Sistema Ibérico (nordeste) e pela Cordilheira Cantábrica 

(norte), a sul pela Serra Morena, limite administrativo da Andaluzia, a leste pelos contrafortes mais 

a sul do Sistema Ibérico (por exemplo, a Serra Javalambre) e a oeste pelos Montes de Toledo e 

pelo Sistema Central, que continua com a Serra da Estrela e a Serra da Estrela, pelo sopé mais a 

sul do Sistema Ibérico (por exemplo, a Serra de Javalambre) e a oeste pelos Montes de Toledo e 

o Sistema Central, que continua com a Serra da Estrela e a Serra da Lousã na zona portuguesa, 

que é consideravelmente menos montanhosa do que a zona espanhola. 

Outras cadeias montanhosas de interesse na Península Ibérica são o Sistema Bético, que alcança 

a parte mais ocidental do espaço de cooperação nas cadeias montanhosas de Grazalema, de 

Cabra e do Aljibe; os Pirenéus, fronteira natural com França; os Picos de Europa, ao norte da Serra 

Cantábrica e o Maciço Galego, que ocupa uma grande parte da Galiza e continua com a Serra de 

León, entrando no norte de Portugal. 

Estes sistemas montanhosos contrastam com depressões importantes, especialmente a depressão 

Atlântica, conhecida como a depressão do Tejo-Sado e a depressão de Guadalquivir. Outras áreas 

de subsidência, formando vales, estão localizadas de norte a sul entre elementos altos, tais como 

os vales do Douro e do Guadiana. Assim, pode observar-se uma sucessão de elevações e 

depressões ao longo da linha, muito mais claramente definidas no centro e norte do território de 

cooperação, uma vez que a depressão do Guadalquivir é a maior de todas, criando um vale muito 

largo no sul da península.  

Dentro do espaço do POCTEP, o Sistema Central destaca-se pela sua elevação, com cadeias de 

montanhas de ambos os lados da fronteira e diferentes altitudes, tais como o pico de Almanzor 

(2.591 m) e o planalto da Torre (1.993 m) na Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal 

Continental. Os Montes de León, no Maciço Galaico-Leonês, onde o Pico Teleno atinge uma 

altitude de 2.183 m, são também de altitude considerável. 

Outras serras de interesse são, do lado português: a Serra do Gerês, a segunda mais alta de 

Portugal Continental, com o Pico Nevosa (1.548 m) na região do Alto Tâmega, na fronteira com a 

Galiza; as serras de Larouco e Montesinho, ambas na região de Terras de Trás-os-Montes e a Serra 

de Açor (Região de Coimbra) junto à Serra da Estrela. Entretanto, em Espanha, as serras de 

Altamira e San Pedro nos montes de Toledo; as serras de Gata, Béjar e Francia no Sistema Central 

e, finalmente, várias serras no Maciço Galaico-Leonês, nas suas três vertentes, León-Zamora, 

Maciço Central orensano e o Dorsal Galego, com altitudes que variam entre 600 m e 2.127 m no 

Pico Trevinca. 
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Ilustración. 8. Orografia da Península Ibérica 

 
Fonte: ING. Centro Nacional de Informação Geográfica 

2.2. Biodiversidade 

O território de cooperação transfronteiriça Espanha - Portugal 2021-2027, como se pode ver na 

cartografia junta, está localizado nas regiões biogeográficas mediterrânica e atlântica, 

Ilustración. 9. Mapa das regiões biogeográficas da UE 

 

Fonte: MITECO, 2021. 

2.2.1. Florestas 

A presença maioritária de áreas florestais e seminaturais, tanto na Península Ibérica como no 

próprio espaço POCTEP, resulta na existência de grandes áreas arborizadas, formando florestas 

mais ou menos densas em ambos os lados da fronteira.  
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Quase toda a Península Ibérica é ocupada pela região biogeográfica mediterrânica, sendo a região 

atlântica reduzida ao norte e noroeste. No espaço de cooperação, esta diferenciação é muito 

maior, uma vez que a região atlântica está limitada apenas à Galiza e ao norte de León e ao 

noroeste de Portugal (Alto Minho e parte do Cávado). 

A presença das diferentes tipologias florestais está intimamente relacionada com as condições 

climáticas prevalecentes em cada área do espaço de cooperação. Assim, pode ser observada uma 

clara diferenciação entre dois tipos de florestas típicas dos climas mediterrânico e oceânico. 

A região atlântica é dominada por florestas mesófilas de caducifólias, principalmente de folhosas 

(carvalho e carvalhal com freixo) ou uma mistura destas com coníferas, que, em alguns lugares, 

especialmente nas zonas montanhosas, podem ser substituídas por florestas de faias 

submontanas subatlânticas (massas florestais montanas temperadas). Esta tipologia florestal 

ultrapassa os limites da região biogeográfica em direção a sul, na costa portuguesa, chegando a 

sua distribuição até à Região de Coimbra. 

Ilustración. 10. Tipologia das florestas peninsulares  

 
Fonte: Tipologia das florestas europeias. Agência Europeia do Ambiente (AEA). 

À medida que nos deslocamos para leste e sul, estas florestas dão lugar às formações florestais 

típicas da região biogeográfica mediterrânica. Assim, primeiro observamos florestas mistas 

termófilas de frondosas de caducifólias (carvalho e castanheiro) que, para sul, se transformam em 

carvalhais e florestas ibéricas de carvalho-cerquinho e carvalho africano. Estas espécies partilham 

o espaço com coníferas termófilas, geralmente pinhais, embora outras espécies coníferas (abetos, 

juníperos e cedros) apareçam frequentemente em certas áreas. 

Nos sistemas montanhosos, nas zonas mais montanhosas, podem ser vistos alguns redutos de 

vegetação alpina ou de alta montanha. No Sistema Central e no Maciço Galaico-Leonês, as 

florestas de coníferas alpinas (pinheiros negros e escoceses) podem ser encontradas 

acompanhadas por florestas mistas de pinheiro-bravo ou pinheiro-manso. 



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 1 73 

Estas florestas estão rodeadas pelas principais florestas e bosques presentes na Península Ibérica, 

as florestas esclerófilas mediterrânicas, principalmente de azinheira e sobreiro, acompanhadas em 

algumas zonas por alfarrobeiras e oliveiras silvestres. Esta típica floresta mediterrânica pode ser 

mais ou menos fechada. Nas florestas mais abertas, o arvoredo é acompanhado por sub-bosque 

ou mato típico da região, no qual se destacam a esteva, charnecas, tojo, etc. 

A estrutura das florestas perenes tem sido profundamente moldada pela exploração agroflorestal 

tradicional (o montado) e pelos sistemas agrícolas de talhadia. A degradação florestal é um 

fenómeno muito comum, devido à complexa interação histórica entre condições ambientais 

severas (seca, aridez, solos propensos à erosão) e influências antropogénicas (fogo, pastoreio, 

exploração florestal intensiva).  

Finalmente, acompanhando os rios peninsulares, é possível apreciar as típicas florestas ribeirinhas, 

associadas a outros tipos de vegetação de planícies aluviais e estuários. Assim, certas zonas do 

Guadalquivir, Guadiana e afluentes nortenhos do Douro têm este tipo de floresta. 

No entanto, a maior parte das florestas peninsulares foram o resultado de reflorestação, uma vez 

que a presença de florestas naturais ou primárias é muito limitada. Curiosamente, na área 

peninsular, a maioria destas florestas naturais estão localizadas no espaço de cooperação, 

especialmente no caso de Portugal, onde se concentra a maioria delas.  

Ilustración. 11. Principais florestas naturais da Península Ibérica. 

 
Fonte: Onde estão as últimas florestas primárias da Europa? Vários autores. ©john Wiley & Sons Ltd. 

As florestas com maior presença são as de azinheira e sobreiro (floresta mediterrânica de 

folhosas), que se concentram no sul (Algarve) e na zona litoral central (regiões Oeste, Leiria e 

Médio Tejo). Seguem-se as florestas termófilas de folha caduca, principalmente de carvalhos, que 

se distribuem pelo centro de Portugal (Região de Coimbra e Beiras e Serra da Estrela). 
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Também é possível encontrar algumas florestas virgens de carvalhos e bétulas (floresta decídua 

mesófila e acidófila) no norte de Portugal (fronteira com a Galiza e Viseu Dão-Lafões), bem como 

alguns pinhais (florestas de coníferas mediterrânicas) no sul do espaço de cooperação (Algarve e 

fronteira hispano-portuguesa em Vila Real de Santo António e Huelva). 

2.2.2. Sítios da Rede Natura 2000 

A orografia e o clima fazem da Península Ibérica um dos territórios mais diversificados de todo o 

continente europeu. A percentagem de terras protegidas pela biodiversidade15 em 2019 era mais 

elevada em Espanha (27,3%) do que em Portugal (20,6%), ambas com valores superiores aos do 

conjunto da União Europeia, com 17,9%, embora longe da Eslovénia, que ocupa o primeiro lugar 

na UE com 38% da sua área terrestre com alguma forma de proteção. 

Tabla. 12. Áreas protegidas da rede Natura 2000 
Âmbito territorial Área total  Áreas terrestres  Área marinha Área total 

protegida km2 % 

UE-28 4.376.978 784.994 17,93% 573.131 1.358.125 

Espanha 505.983 138.111 27,30% 84.322,15 222.433 

Portugal 91.888 18.968 20,64% 42.434 61.402 

Dados de área em km2 

Fonte: Eurostat, 2019. 

Como se pode ver no mapa seguinte, em ambos os lados da fronteira há uma multiplicidade de 

sítios incluídos na Rede Natura 2000, em muitos casos sobrepondo-se aos caracterizados como 

SIC, ZPE e ZEC. No caso de Portugal Continental16, foi classificado um total de 62 SIC, cobrindo 

uma superfície total de 15.540 km2 (17,4% do território), enquanto que as ZPE, por sua vez, 

contribuem com 9.210 km2, 10,3% do território continental, com 42 áreas declaradas. Várias 

destas zonas coincidem no território, como no oeste e centro do Algarve, algumas zonas 

específicas no norte, na fronteira com a Galiza (Terras de Trás-os-Montes, Cávado e Alto Minho), 

bem como zonas marinhas no litoral centro (Coimbra e Aveiro). 

No caso de Espanha, a coincidência espacial das áreas catalogadas na Rede Natura 2000 é muito 

mais frequente; além disso, tendem a ser áreas naturais catalogadas no âmbito das redes de 

espaços protegidos das diferentes comunidades autónomas. Assim, extensas áreas montanhosas 

no sul e centro de Espanha dentro do espaço de cooperação são classificadas como SIC e ZPE, 

bem como com o estatuto de ZEC.  

Quase todas as áreas naturais andaluzas a oeste da Serra Morena, quase todas as incluídas no 

Sistema Central e Montes de Toledo e algumas associadas ao Maciço Galego-Leonês (Montes de 

León), bem como a maioria das áreas protegidas espanholas associadas aos cursos dos rios 

internacionais (algumas delas classificadas de ambos os lados da fronteira), principalmente 

Guadiana, Tejo e Douro. 

  

 
15 A Península Ibérica em Números, 2018 com base nos dados do Eurostat 
16 Estatísticas do Ambiente 2018. Instituto Nacional de Estatística www.ine.pt  
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Ilustración. 12. Rede Natura 2000 na Península Ibérica 

 
Fonte: Visualizador da Rede Natura 2000. Agência Europeia do Ambiente (AEA). 

Existem outras áreas de interesse no âmbito da Rede Natura 2000 que não estão associadas a 

cursos de água ou zonas de montanha classificadas como ZPE e estão associadas a zonas de 

estepe, frias ou quentes, estreitamente relacionadas com zonas agrícolas na Meseta Central da 

Península Ibérica e zonas da Extremadura. 

2.2.2.1. Zonas de Proteção Especial para as Aves (ZPE) 

No território do POCTEP 2021-2027 há um total de 229 áreas catalogadas como Zonas de 

Proteção Especial para as Aves (ZPE). 

O Anexo1. A Rede Natura 2000 (quadro 86) lista as Zonas de Proteção Especial para as Aves (ZPE) 

localizadas no território do POCTEP 2021-2027.  

Da lista de sítios da Rede Natura 2000, ZPE e SIC localizados no território do POCTEP 2021-2027, 

os que formam uma unidade funcional transfronteiriça entre Espanha e Portugal estão listados 

abaixo. O quadro seguinte mostra a designação correspondente da área natural em Espanha ou 

Portugal. 
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Ilustración. 13. Zonas de Proteção Especial das Aves (ZPE) no território do POCTEP 2021-2027  

 
Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 

Tabla. 13. Zonas de Proteção Especial para as Aves (ZPE) no espaço transfronteiriço Espanha - 

Portugal do território POCTEP 2021-2027.   
CÓDIGO 

ZEPA 

ESPANHA 

NOME  

ESPANHA 

AUTORIDADE 

DE GESTÃO 

CÓDIGO 

ZPE  

PORTUGAL 

NOME  

PORTUGAL 

AUTORIDADE 

DE GESTÃO 

ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y 

PICOS DE AROCHE 

Junta de 

Andaluzia 

PTZPE0045 MOURÃO/MOURA/B

ARRANCOS 

ICNF 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ Junta de 

Extremadura 

PTZPE0045 MOURAO/MOURA/B

ARRANCOS 

ICNF 

ES0000118 ARRIBES DEL DUERO - 

ZEPA 

Junta de Castela 

e Leão 

PTZPE0038 DOURO 

INTERNACIONAL E 

VALE DO ÁGUEDA 

ICNF 

ES0000202 CAMPO DE AZABA - 

ZEPA 

Junta de Castela 

e Leão 

      

ES0000218 CAMPO DE ARGAÑÁN - 

ZEPA 

Junta de Castela 

e Leão 

      

ES0000368 RÍO TAJO 

INTERNACIONAL Y 

RIBEROS 

Junta de 

Extremadura 

PTZPE0042 TEJO 

INTERNACIONAL, 

ERGES E PÔNSUL 

ICNF 

ES0000370 SIERRA DE GATA Y 

VALLE DE LAS PILAS 

Junta de 

Extremadura 

PTZPE0007 SERRA DA MALCATA ICNF 

ES0000375 ESTEIRO DO MIÑO Junta da Galiza PTZPE0001 ESTUÁRIOS DOS 

RIOS MINHO E 

COURA 

ICNF 

ES0000376 BAIXA LIMIA - SERRA 

DO XURÉS 

Junta da Galiza PTZPE0002 SERRA DO GERES ICNF 

ES0000393 AZUD DE BADAJOZ Junta de 

Extremadura 

      

ES0000407 NACIMIENTO DEL RÍO 

GEVORA 

Junta de 

Extremadura 

      

      PTZPE0003 MONTESINHO/NOG

UEIRA 

ICNF 

      PTZPE0018 SAPAIS DE CASTRO 

MARIM 

ICNF 

      PTZPE0037 RIOS SABOR E 

MAÇÂS 

ICNF 
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CÓDIGO 

ZEPA 

ESPANHA 

NOME  

ESPANHA 

AUTORIDADE 

DE GESTÃO 

CÓDIGO 

ZPE  

PORTUGAL 

NOME  

PORTUGAL 

AUTORIDADE 

DE GESTÃO 

      PTZPE0043 CAMPO MAIOR ICNF 

      PTZPE0047 VALE DO GUADIANA ICNF 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 

Os instrumentos de gestão para estas áreas estão listados. 

Tabla. 14. Instrumentos de gestão das Zonas de Proteção Especial das Aves (ZPE) localizadas no 

espaço transfronteiriço Espanha – Portugal do território POCTEP 2021-2027.   

CÓDIGO TÍTULO FERRAMENTA DE GESTÃO 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA 

Y PICOS DE AROCHE 

Decreto 210/2003 de 15 de julho de 2003, que aprova o Plano 

de Recursos Naturais e Desenvolvimento e o Plano Diretor para 

a Utilização e Gestão do Parque Natural da Serra de Aracena y 

Picos de Aroche (Boja nº. 165 de 28 de agosto) 

Portaria de 6 de junho de 2011, prorrogando a validade dos 

Planos Diretores de Utilização e Gestão dos Parques Naturais 

Montes de Málaga e Sierra de Aracena y Picos de Aroche e do 

Plano de Gestão dos Recursos Naturais das Serras de Alhama, 

Tejeda e Almijara, aprovados pelo Decreto 187/2003 de 24 de 

junho, Decreto 210/2003 de 15 de julho e Decreto 145/1999 de 

15 de junho, respetivamente (Boja nº 131 de 6 de julho). 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 
Plano Diretor da Rede Natura 2000 na Extremadura plano de 

gestão da ZPE/ZEC Dehesas de Jerez  

ES0000118 
ARRIBES DEL DUERO 

- ZEPA 

Decreto 164/2001, de 7 de junho de 2001, que aprova o Plano 

de Gestão dos Recursos Naturais para a zona natural das Arribas 

do Douro (Salamanca-Zamora). (BOCYL 13-06-01). Inclui 

correcção de erros (BOCYL 20-07-01). 

Portaria de 30 de abril de 1992, dando início aos Planos de 

Gestão de Recursos Naturais para as zonas naturais de 

Candelario, Arribes del Duero, Sierra de Urbión, Riberas de 

Castronuño e Hayedo de Riofrío de Riaza (BOCYL 22-5-92). 

ES0000202 
CAMPO DE AZABA - 

ZEPA 

Plano Básico de Gestão e Conservação para a ZEPA Campo de 

Azaba - ZPE, aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 15 de 

setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 

Conservação da Rede Natura 2000 na Comunidade de Castilla y 

León. 

ES0000218 
CAMPO DE 

ARGAÑÁN - ZEPA 

Plano Básico de Gestão e Conservação da ZPE Campo de 

Argañán - SPA, aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 15 de 

setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 

Conservação da Rede Natura 2000 na Comunidade de Castela e 

Leão. 

ES0000368 

RÍO TAJO 

INTERNACIONAL Y 

RIBEROS 

Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura. 

Decreto 111/2018, de 17 de julho, que altera o Decreto 

208/2014, de 2 de setembro, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais do Parque Natural do Tejo Internacional.  

Portaria de 25 de março de 2015 que aprova o Plano Diretor 

para a Utilização e Gestão da Reserva Natural do Tejo 

Internacional 

Decreto 208/2014, de 2 de setembro, que aprova o Plano de 

Gestão dos Recursos Naturais do Parque Natural do Tejo 

Internacional. 

Decreto 10/2011, de 4 de fevereiro, que altera o Decreto 

187/2005, de 26 de julho, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais para a Área Natural do Tejo Internacional. 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4434&Itemid=459
http://extremambiente.juntaex.es/files/anexoVcrrc/ANEXO_V/10_PG_Dehesas_de_Jerez.pdf
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
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CÓDIGO TÍTULO FERRAMENTA DE GESTÃO 

Decreto 187/2005 de 26 de julho de 2005 que aprova o Plano de 

Gestão dos Recursos Naturais para a Área Natural do Tejo 

Internacional. 

Decreto 176/2006, de 17 de outubro, que altera o Decreto 

187/2005, de 26 de julho, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais para a Área Natural do Tejo Internacional. 

ES0000370 
SIERRA DE GATA E O 

VALE PILA 

Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura. 

ES0000375 ESTEIRO DO MIÑO Plano Diretor da Rede Natura 2000 da Galiza  

ES0000376 
BAIXA LIMIA - SERRA 

DO XURÉS 

Plano Diretor da Rede Natura 2000 da Galiza 

Decreto 32/1993 de 11 de fevereiro de 1993 que aprova o Plano 

de Gestão dos Recursos Naturais do Parque Natural da Baixa 

Limia. 

Decreto 64/2009, de 19 de fevereiro, que aprova o Plano de 

Gestão dos Recursos Naturais do Parque Natural da Baixa Limia-

Serra do Xurés. 

ES0000393 AZUD DE BADAJOZ  
Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura. 

ES0000407 
NACIMIENTO DEL 

RÍO GEVORA 

Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura.  

PTZPE0045 
MOURÂO/MOURA/B

ARRANCOS 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0038 

DOURO 

INTERNACIONAL E 

VALE DO ÁGUEDA 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0042 

TEJO 

INTERNACIONAL, 

ERGES E PÔNSUL 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0007 SERRA DA MALCATA 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0001 

ESTUÁRIOS DOS 

RIOS MINHO E 

COURA 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0002 SERRA DO GERES 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0003 
MONTESINHO/NOG

UEIRA 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0018 
SAPAIS DE CASTRO 

MARIM 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0037 
RIOS SABOR E 

MAÇÂS 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0043 CAMPO MAIOR 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTZPE0047 VALE DO GUADIANA 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

Fonte: MITECO, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia. 2021. 

Elaboração própria 

 

 

 

http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
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Ilustración. 14. Zonas de Proteção Especial para as Aves (ZPE) no espaço transfronteiriço 

Espanha - Portugal do território POCTEP 2021-2027.   

 
Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 

2.2.2.2. Sítios de importância comunitária (SIC) 

Um total de 387 sítios classificados como Sítios de Importância Comunitária (SIC) estão 

localizados no território do POCTEP 2021-2027. 

Ilustración. 15. Sítios de importância comunitária (SIC) no território do POCTEP 2021-2027   

 
Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 

No Anexo1. A Rede Natura 2000 (quadro 87) lista os sítios de importância comunitária (SIC) 

localizados no território do POCTEP 2021-2027. 

O quadro seguinte mostra os SIC de natureza transfronteiriça, aos quais o Programa deve prestar 

especial atenção. 
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Tabla. 15. Sítios de Importância Comunitária (SIC) no espaço transfronteiriço Espanha - Portugal 

do território POCTEP 2021-2027   
CÓDIGO SIC 

ESPANHA 

NOME  

ESPANHA 

AUTORIDADE DE 

GESTÃO 

CÓDIGO SIC 

PORTUGAL 

NOME  

PORTUGAL 

AUTORIDADE 

DE GESTÃO 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA Y PICOS 

DE AROCHE 
Junta da Andaluzia PTCON0053 MOURA/ BARRANCOS ICNF 

ES1130001 BAIXA LIMIA Junta da Galiza PTCON0001 PENEDA-GERÊS ICNF 

ES1130005 RÍO TÂMEGA Junta da Galiza     ICNF 

ES1130008 PENA MASEIRA Junta da Galiza PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA ICNF 

ES1140007 BAIXO MIÑO Junta da Galiza PTCON0019 RIO MINHO  ICNF 

ES4150032 EL REBOLLAR 
Junta de Castela e 

Leão 
PTCON0004 MALCATA ICNF 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 
Junta de Castela e 

Leão 
PTCON0022 DOURO INTERNACIONAL ICNF 

ES4150096 CAMPO DE ARGAÑÁN 
Junta de Castela e 

Leão 
  ICNF 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 
Junta de Castela e 

Leão 
PTCON0004 MALCATA ICNF 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 
Junta de Castela e 

Leão 
PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA ICNF 

ES4190131 
RIBERAS DEL RÍO TUELA Y 

AFLUENTES 

Junta de Castela e 

Leão 
PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA ICNF 

ES4190132 
RIBERAS DEL RÍO MANZANAS 

Y AFLUENTES 

Junta de Castela e 

Leão 
PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA ICNF 

ES4190132 
RIBERAS DEL RÍO MANZANAS 

Y AFLUENTES 

Junta de Castela e 

Leão 
PTCON0021 RIOS SABOR E MAÇÀS ICNF 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 
Junta da 

Extremadura 
    ICNF 

ES4310020 RÍO ARDILA BAJO 
Junta da 

Extremadura 
PTCON0053 MOURA/BARRANCOS ICNF 

ES4310022 RÍO GEVORA ALTO 
Junta da 

Extremadura 
PTCON0007 SAO MAMEDE ICNF 

ES4310027 
RÍO GUADIANA 

INTERNACIONAL 

Junta da 

Extremadura 
PTCON0030 CAIA ICNF 

ES4310027 
RÍO GUADIANA 

INTERNACIONAL 

Junta da 

Extremadura 
PTCON0032 

RIO 

GUADIANA/JUROMENHA 
ICNF 

ES4310059 RÍO GEVORA BAJO 
Junta da 

Extremadura 
PTCON0007 SÂO MAMEDE ICNF 

ES4320002 
CEDILLO Y RÍO TAJO 

INTERNACIONAL 

Junta da 

Extremadura 
PTCON0007 SÂO MAMEDE ICNF 

ES4320021 RÍO ERJAS 
Junta da 

Extremadura 
PTCON0004 MALCATA ICNF 

ES4320037 SIERRA DE GATA 
Junta da 

Extremadura 
PTCON0004 MALCATA ICNF 

ES6150018 
RÍO GUADIANA Y RIBERA DE 

CHANZA 
Junta da Andaluzia PTCON0013 

RIA FORMOSA/CASTRO 

MARIM 
ICNF 

ES6150018 
RÍO GUADIANA Y RIBERA DE 

CHANZA 
Junta da Andaluzia PTCON0036 GUADIANA ICNF 

ES6150022 RIVERA DE CHANZA Junta da Andaluzia     ICNF 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 
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Segue-se a lista dos instrumentos de gestão para estas áreas. 

Tabla. 16. Instrumentos de gestão para sítios de interesse comunitário (SIC) localizados no 

espaço transfronteiriço Espanha – Portugal do território POCTEP 2021-2027.   
CÓDIGO DENOMINAÇÃO FERRAMENTA DE GESTÃO 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA Y 

PICOS DE AROCHE 

Decreto 210/2003, de 15 de julho, que aprova o Plano de 

Recursos Naturais e Desenvolvimento e o Plano Diretor de 

Utilização e Gestão do Parque Natural da Serra de Aracena y 

Picos de Aroche (Boja n.º 165 de 28 de agosto) 

Portaria de 6 de junho de 2011, prorrogando a validade dos 

Planos Diretores de Utilização e Gestão dos Parques Naturais 

Montes de Málaga e Sierra de Aracena y Picos de Aroche e do 

Plano de Gestão dos Recursos Naturais das Serras de Alhama, 

Tejeda e Almijara, aprovados pelo Decreto 187/2003 de 24 de 

junho, Decreto 210/2003 de 15 de julho e Decreto 145/1999 de 

15 de junho, respetivamente (Boja nº 131 de 6 de julho). 

ES1130001 BAIXA LIMIA Plano Diretor da Rede Natura 2000 da Galiza  

ES1130005 RÍO TÂMEGA Plano Diretor da Rede Natura 2000 da Galiza  

ES1130008 PENA MASEIRA Plano Diretor da Rede Natura 2000 da Galiza  

ES1140007 BAIXO MIÑO Plano Diretor da Rede Natura 2000 da Galiza  

ES4150032 EL REBOLLAR 

Plano Básico de Gestão e Conservação da ZEC El Rebollar, 

aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 15 de setembro, que 

aprova os Planos Básicos de Gestão e Conservação da Rede 

Natura 2000 na Comunidade de Castela e Leão.  

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 

Plano Básico de Gestão e Conservação para ZEC das Arribes del 

Duero, aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 15 de 

setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 

Conservação para a Rede Natura 2000 na Comunidade de 

Castela e Leão.  

ES4150096 CAMPO DE ARGAÑÁN 

Plano Básico de Gestão e Conservação para a ZEC de Campo de 

Argañán, aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 15 de 

setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 

Conservação da Rede Natura 2000 na Comunidade de Castela e 

Leão. 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 

Plano Básico de Gestão e Conservação da ZEC do Campo de 

Azaba, aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 15 de 

setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 

Conservação da Rede Natura 2000 na Comunidade de Castela e 

Leão. 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 

Plano Básico de Gestão e Conservação da ZEC Sierra de la 

Culebra, aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 15 de 

setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 

Conservação da Rede Natura 2000 na Comunidade de Castela e 

Leão. 

ES4190131 
RIBERAS DEL RÍO TUELA 

Y AFLUENTES 

Plano Básico de Gestão e Conservação da ZEC Riberas del Río 

Tuela e tributários, aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 15 

de setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 

Conservação da Rede Natura 2000 na Comunidade de Castilla y 

León. 

ES4190132 

RIBERAS DEL RÍO 

MANZANAS Y 

AFLUENTES 

Plano Básico de Gestão e Conservação da ZEC Riberas del Río 

Manzanas e afluentes, aprovado pela Portaria FYM/775/2015, de 

15 de setembro, que aprova os Planos Básicos de Gestão e 

Conservação da Rede Natura 2000 na Comunidade de Castilla y 

León. 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 
Plano Diretor da Rede Natura 2000 na Extremadura Plano de 

gestão da ZPE/ZEC Dehesas de Jerez 

ES4310020 RÍO ARDILA BAJO 
Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura. 

ES4310022 RÍO GEVORA ALTO 
Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura. 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4434&Itemid=459
http://extremambiente.juntaex.es/files/anexoVcrrc/ANEXO_V/10_PG_Dehesas_de_Jerez.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
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CÓDIGO DENOMINAÇÃO FERRAMENTA DE GESTÃO 

ES4310027 
RÍO GUADIANA 

INTERNACIONAL 

Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura. 

ES4310059 RÍO GEVORA BAJO 
Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura. 

ES4320002 
CEDILLO Y RÍO TAJO 

INTERNACIONAL 

Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura. 

Decreto 111/2018, de 17 de julho, que altera o Decreto 

208/2014, de 2 de setembro, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais do Parque Natural do Tejo Internacional.  

Portaria de 25 de março de 2015 que aprova o Plano Diretor 

para a Utilização e Gestão da Reserva Natural do Tejo 

Internacional 

Decreto 208/2014, de 2 de setembro, que aprova o Plano de 

Gestão dos Recursos Naturais do Parque Natural do Tejo 

Internacional. 

Decreto 10/2011, de 4 de fevereiro, que altera o Decreto 

187/2005, de 26 de julho, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais para a Área Natural do Tejo Internacional. 

Decreto 187/2005 de 26 de julho de 2005 que aprova o Plano de 

Gestão dos Recursos Naturais para a Área Natural do Tejo 

Internacional. 

Decreto 176/2006, de 17 de outubro, que altera o Decreto 

187/2005, de 26 de julho, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais para a Área Natural do Tejo Internacional. 

ES4320021 RÍO ERJAS 
Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura.  

ES4320037 SIERRA DE GATA 
Decreto 110/2015, de 19 de maio, que regulamenta a rede 

ecológica europeia Natura 2000 na Extremadura.  

ES6150018 
RÍO GUADIANA Y 

RIBERA DE CHANZA 

Plano de gestão da ZEC Rio Guadiana e Ribera de Chanza 

(ES6150018).  

ES6150022 RIVERA DE CHANZA Plano de Gestão para a ZEC Rivera de Chanza (ES6150022).  

PTCON0053 MOURA/ BARRANCOS Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0001 PENEDA-GERÊS Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0002 
MONTESINHO/NOGUEI

RA 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0019 RIO MINHO  Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0022 
DOURO 

INTERNACIONAL 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0004 MALCATA Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0002 
MONTESINHO/NOGUEI

RA 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0021 RIOS SABOR E MAÇÀS Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0053 MOURA/BARRANCOS Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0007 SAO MAMEDE Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0030 CAIA Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0032 

RIO 

GUADIANA/JUROMENH

A 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0007 SÂO MAMEDE Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0004 MALCATA Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0013 
RIA FORMOSA/CASTRO 

MARIM 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

PTCON0036 GUADIANA Plano Sectorial da Rede Natura 2000  

Fonte: MITECO, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia. 2021. 

Elaboração própria 

Ilustración. 16. Sítios de Importância Comunitária (SIC) no espaço transfronteiriço Espanha - 

Portugal do território POCTEP 2021-2027   

http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/100/BOJA15-100-00002-9360-01_00070467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/100/BOJA15-100-00002-9360-01_00070467.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2015/100/BOJA15-100-00002-9360-01_00070467.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
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Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria  

2.2.2.3. Habitats de interesse comunitário 

As regiões mediterrânicas e atlânticas incluem mais de metade dos tipos de habitat enumerados 

na Diretiva Habitats. Trinta e sete dos habitats de interesse comunitário encontram-se apenas na 

região mediterrânica, não só devido ao clima quente da região, geologia variável e topografia 

complexa, com muitas áreas isoladas; essa singularidade reflete também o facto de grande parte 

da região ter sido poupada aos efeitos devastadores da última era glaciar que assolou a Europa 

há cerca de 10.000-15.000 anos. Na região atlântica, o elevado número de habitats de interesse 

comunitário deve-se ao clima temperado e ao rico solo desta área, à sua estreita relação com as 

regiões mediterrânicas e continentais que partilham os mesmos habitats, e especialmente à sua 

longa e variada linha costeira. Cerca de metade dos habitats halofílicos e costeiros e 17 das 21 

dunas litorais e interiores abrangidas pela Diretiva encontram-se nesta região. 

A fim de identificar a presença de habitats de interesse comunitário na área de estudo, foram 

considerados os dados de distribuição, avaliados no período de 2013 a 2018, a partir das 

informações fornecidas pelas administrações competentes. A tendência desta distribuição é um 

fator chave para conhecer a tendência e assim contribuir para manter ou alcançar um estado de 

conservação favorável dos tipos de habitat na região biogeográfica como um todo. 
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Número de habitats de interesse comunitário 

O número de habitats (prioritários e não prioritários) notificados no território do POCTEP 2021-

2027 por Espanha e Portugal é apresentado abaixo. 

Tabla. 17. Número de habitats (prioritários e não prioritários) notificados no território POCTEP 

2021-2027 por Espanha e Portugal 

 Número de habitats 

 Anexo I não prioritária Anexo I Prioridades Anexo I Total 

Espanha 88 29 117 

Espanha. Região Atlântica 52 15  

Espanha. Região Mediterrânica 69 23  

Portugal 78 21 99 

Espanha. Região Atlântica 30 7  

Espanha. Região Mediterrânica 64 17  

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Estado de conservação dos habitats avaliados 

Apresenta-se a seguir uma avaliação global do estado de conservação e tendência dos habitats 

avaliados em Espanha e Portugal. Os gráficos mostram a proporção de avaliações em cada 

categoria de estado de conservação para habitats avaliados em Espanha e Portugal durante dois 

períodos de relatório; 2007-2012 e 2013-2018.  

As categorias são: 

• “Desconhecido: XX”, que se refere ao número de avaliações desconhecidas (ou seja, em 

que um Estado-Membro comunicou o estado de conservação como "Desconhecido"), e  

• “Não aplicável / Não reportado: NA", que se refere aos casos em que não foi fornecida 

qualquer informação sobre o estado de conservação (ou seja, o campo foi deixado em 

branco). 

Nota: Os dados apresentados para 2007-2012 e 2013-2018 podem não ser necessariamente 

comparáveis diretamente, uma vez que a variação no estado de conservação de um Estado 

Membro pode dever-se a alterações nas metodologias ou a melhores dados, em vez de refletir 

mudanças reais. 

A unidade indicada (número de estudos) refere-se aos estudos realizados por um Estado-Membro 

numa única região biogeográfica. Por conseguinte, uma espécie ou tipo de habitat que ocorra 

em mais de uma região biogeográfica de um Estado-membro pode ter mais de um levantamento. 

Apenas estão incluídos os estudos sobre habitats e espécies marcados como "Utilização para fins 

estatísticos = sim" em 3.3 características apresentadas". 
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Gráfico 2. Proporção de habitats avaliados por estado de conservação para os períodos 

2007-2012 e 2013-2018 em Espanha e Portugal 

 

 

 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 
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Tabla. 18. Proporção de habitats avaliados por categoria de estado de conservação, para os 

períodos 2007-2012 e 2013-2018 em Espanha e Portugal 

 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Como se pode observar ao analisar o estado de conservação e a tendência dos habitats avaliados, 

no caso de Espanha, houve um aumento de 35 Más avaliações (Unfavourable-bad, U2) no período 

2007-2012 para 42 no período 2013-2018, ou seja, de 14,34% para 17,00%. As avaliações Pobres 

(Unfavourble inadequate, (U1) também aumentam de 117 no primeiro período para 139, ou seja, 

de 47,95% para 56,28%. O número de avaliações de habitats Bons (Favourable, FV) diminui de 30 

para 22, ou seja, de 12,30% para 8,91%. O número de habitats com avaliações desconhecidas 

diminui de 62 no período de 2007-2012 para 44 no período de 2013-2018. 

No caso de Portugal, as avaliações Más (Unfavourable-bad, U2) aumentam consideravelmente, de 

13 no período 2007-2012 para 45 no período 2013-2018, ou seja, de 8,33% para 28,85%. As 

avaliações Pobres (Unfavourble inadequate, U1) diminuem de 91 no primeiro período para 67, ou 

seja, de 58,33% para 42,95%. O número de avaliações de habitats Bons (Favourable, FV) diminui 

de 46 para 37, ou seja, de 29,49% para 23,75%. O número de habitats com avaliações 

desconhecidas é semelhante, 6 no período de 2007-2012 e 7 no período de 2013-2018. 

Ao analisar a razão da alteração do estado de conservação, observa-se que, no caso de Espanha, 

42,11% dos habitats avaliados não alteram o seu estado de conservação, enquanto em Portugal 

esta percentagem é de 57,69%. 

Estado de conservação/tendência e razão da mudança indicada por habitat 

A informação sobre o estado de conservação e tendência geral do estado de conservação dos 

habitats reportada por Espanha e Portugal, bem como as principais razões de mudança, a 

tendência Natura 2000 e os valores dos relatórios anteriores são apresentados abaixo. 
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Tabla. 19. Estado de conservação, tendência geral do estado de conservação e motivos de mudança de habitats reportados por Espanha e Portugal 

Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

Coastal 

habitats 

1150 - Coastal lagoons  

ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge x 

MED ES U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

MED PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

1210 - Annual vegetation of drift lines  

ATL ES XX U1 different method  = improved knowledge - 

ATL PT U1 U1 no change x - improved knowledge - 

MED ES XX U2 improved knowledge  - improved knowledge u 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge - 

1230 - Vegetated sea cliffs of the Atlantic 

and Baltic Coasts  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT U1 U1 no change - - no change - 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge - 

1240 - Vegetated sea cliffs of the 

Mediterranean coasts with endemic 

Limonium spp. 

MED ES XX U1 improved knowledge  x no change x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

1310 - Salicornia and other annuals 

colonizing mud and sand  

ATL ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

ATL PT U1 U1 no change - - no change - 

MED ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change - - no change - 

1320 - Spartina swards (Spartinion 

maritimae)  

ATL ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

ATL PT U1 U1 no change x - improved knowledge - 

MED ES XX U2 improved knowledge  x no change = 

MED PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

1330 - Atlantic salt meadows (Glauco-

Puccinellietalia maritimae)  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT U1 U1 no change x - improved knowledge = 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge = 

1410 - Mediterranean salt meadows 

(Juncetalia maritimi) 

MED ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

1420 - Mediterranean and thermo-Atlantic 

halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)  

ATL ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

ATL PT U1 FV improved knowledge = = no change = 

MED ES XX U2 improved knowledge  x no change = 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge - 

1430 - Halo-nitrophilous scrubs (Pegano-

Salsoletea) 

MED ES XX U2 improved knowledge  x no change x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

1510 - Mediterranean salt steppes 

(Limonietalia) 

MED ES U2 U2 no change x x no change u 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

1520 - Iberian gypsum vegetation 

(Gypsophiletalia) 
MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

Dunes 

habitats 

2110 - Embryonic shifting dunes 

ATL ES U1 U1 no change - - no change - 

ATL PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

MED ES U2 U1 different method = x no info provided x 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge x 

2120 - Shifting dunes along the shoreline 

with Ammophila arenaria ("white dunes") 

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

ATL PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

MED ES U1 U2 improved knowledge x = improved knowledge - 

MED PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

2130 - Fixed coastal dunes with 

herbaceous vegetation ("grey dunes")  

ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

ATL PT U1 U1 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U2 improved knowledge x = improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge - 

2150 - Atlantic decalcified fixed dunes 

(Calluno-Ulicetea)  

ATL PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

MED ES FV FV no change  = improved knowledge = 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

2170 - Dunes with Salix repens ssp. 

argentea (Salicion arenariae) 
MED PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

2180 - Wooded dunes of the Atlantic, 

Continental and Boreal region 
ATL PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

2190 - Humid dune slacks  

ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A = improved knowledge x 

ATL PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U2 improved knowledge - x improved knowledge - 

MED PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

2230 - Malcolmietalia dune grasslands  

ATL ES U2 U1 no info provided = = no change x 

ATL PT U1 FV improved knowledge = = no change = 

MED ES U1 FV improved knowledge - + improved knowledge u 

MED PT U1 FV improved knowledge = = no change = 

2250 - Coastal dunes with Juniperus spp. 
MED ES U1 U2 improved knowledge x = improved knowledge x 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

2260 - Cisto-Lavenduletalia dune 

sclerophyllous scrubs 

ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

MED ES U2 U1 improved knowledge x - improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U2 improved knowledge x x improved knowledge x 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

2270 - Wooded dunes with Pinus pinea 

and/or Pinus pinaster 
MED PT U1 U2 genuine change = - improved knowledge - 

2330 - Inland dunes with open 

Corynephorus and Agrostis grasslands 

ATL PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

MED PT U1 FV improved knowledge = + improved knowledge + 

Freshwater 

habitats 

3110 - Oligotrophic waters containing very 

few minerals of sandy plains (Littorelletalia 

uniflorae) 

ATL ES U1 U1 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change - - no change - 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

3120 - Oligotrophic waters containing very 

few minerals generally on sandy soils of 

the West Mediterranean, with Isoetes spp. 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change = 

3130 - Oligotrophic to mesotrophic 

standing waters with vegetation of the 

Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-

Nanojuncetea 

ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A = improved knowledge x 

ATL PT FV FV no change  = improved knowledge = 

MED PT U1 U1 genuine change = - genuine change = 

3140 - Hard oligo-mesotrophic waters with 

benthic vegetation of Chara spp.  

ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge = 

MED ES U1 U2 improved knowledge = - genuine change - 

MED PT FV XX N/A   N/A x 

3150 - Natural eutrophic lakes with 

Magnopotamion or Hydrocharition - type 

vegetation  

ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge = 

MED ES U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

3160 - Natural dystrophic lakes and ponds  

ATL ES U1 XX improved knowledge x  no change - 

ATL PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

MED ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge - 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

3170 - Mediterranean temporary ponds  

ATL ES U1 U1 no change + - improved knowledge - 

MED ES FV U2 different method  x improved knowledge u 

MED PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

3220 - Alpine rivers and the herbaceous 

vegetation along their banks 

ATL ES XX XX no change   no change = 

MED ES U1 U1 no change = = no change = 

3230 - Alpine rivers and their ligneous 

vegetation with Myricaria germanica 
MED ES U1 U1 no change x x no change x 

3240 - Alpine rivers and their ligneous 

vegetation with Salix elaeagnos 

ATL ES U1 U2 improved knowledge = = no change = 

MED ES U1 U1 no change = x no info provided = 

3250 - Constantly flowing Mediterranean 

rivers with Glaucium flavum 

MED ES U1 U1 no change = x improved knowledge x 

MED PT U2 U1 improved knowledge = - improved knowledge - 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

3260 - Water courses of plain to montane 

levels with the Ranunculion fluitantis and 

Callitricho-Batrachion vegetation  

ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

ATL PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

MED ES U1 U1 no change = x improved knowledge x 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge = 

3270 - Rivers with muddy banks with 

Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. 

vegetation  

ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

ATL PT FV FV no change  + improved knowledge + 

MED ES U2 U1 improved knowledge = x improved knowledge x 

MED PT FV FV no change  + improved knowledge + 

3280 - Constantly flowing Mediterranean 

rivers with Paspalo-Agrostidion species 

and hanging curtains of Salix and Populus 

alba 

MED ES U1 U1 no change = x improved knowledge x 

MED PT FV FV no change  + improved knowledge + 

3290 - Intermittently flowing 

Mediterranean rivers of the Paspalo-

Agrostidion 

MED ES U1 XX improved knowledge -  improved knowledge x 

3290 - Intermittently flowing 

Mediterranean rivers of the Paspalo-

Agrostidion 

MED PT FV FV no change  + improved knowledge + 

Heath & 

scrub 

4010 - Northern Atlantic wet heaths with 

Erica tetralix 

ATL PT U1 U2 improved knowledge - - no change - 

MED PT U1 U2 no change - - no change - 

4020 - Temperate Atlantic wet heaths with 

Erica ciliaris and Erica tetralix  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = no change x 

ATL PT U1 U1 no change = = no change = 

MED ES U1 XX different method x  no change = 

MED PT U1 U2 genuine change = - improved knowledge - 

4030 - European dry heaths  

ATL ES XX U1 different method  = improved knowledge x 

ATL PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change = x no info provided u 

MED PT FV FV no change  = no change = 

4040 - Dry Atlantic coastal heaths with 

Erica vagans 
ATL ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

4060 - Alpine and Boreal heaths  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

MED ES XX XX no change   no change x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

4090 - Endemic oro-Mediterranean heaths 

with gorse  

ATL ES FV U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

MED ES FV XX no info provided   no info provided = 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

MED PT FV FV N/A  = N/A = 

Sclerophyll

ous scrubs 

5110 - Stable xerothermophilous 

formations with Buxus sempervirens on 

rock slopes (Berberidion p.p.)  

ATL ES U1 U1 no change x = no change = 

MED ES XX XX no change   improved knowledge = 

MED PT FV U2 genuine change  - genuine change - 

5120 - Mountain Cytisus purgans 

formations  

ATL ES FV U2 different method  = no change = 

MED ES FV U2 improved knowledge  = no info provided = 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

5140 - Cistus palhinhae formations on 

maritime wet heaths 
MED PT U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge - 

5210 - Arborescent matorral with Juniperus 

spp.  

ATL ES FV FV improved knowledge  = no info provided + 

MED ES U2 U1 no info provided = x no info provided - 

MED PT U1 U1 no change - = improved knowledge = 

5230 - Arborescent matorral with Laurus 

nobilis  

ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A = no change x 

ATL PT U1 U2 improved knowledge - - no change - 

MED ES U1 U1 no change = x no info provided x 

MED PT U1 U2 improved knowledge - - improved knowledge - 

5320 - Low formations of Euphorbia close 

to cliffs 

MED ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

MED PT FV U1 no change  - improved knowledge - 

5330 - Thermo-Mediterranean and pre-

desert scrub 

MED ES U1 U2 improved knowledge - x improved knowledge = 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

Grasslands 

6110 - Rupicolous calcareous or basophilic 

grasslands of the Alysso-Sedion albi 

MED ES U1 U2 improved knowledge x x no change x 

MED PT U1 FV improved knowledge = = improved knowledge = 

6160 - Oro-Iberian Festuca indigesta 

grasslands  

ATL ES U2 U1 different method x - improved knowledge - 

ATL PT FV FV no change  = improved knowledge = 

MED ES U2 U1 different method - = improved knowledge = 

MED PT XX FV improved knowledge  = improved knowledge = 

6170 - Alpine and subalpine calcareous 

grasslands 

ATL ES FV U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

MED ES U1 XX no info provided x  no info provided - 

6210 - Semi-natural dry grasslands and 

scrubland facies on calcareous substrates 

(Festuco-Brometalia) (* important orchid 

sites) 

ATL ES U2 U1 improved knowledge - = improved knowledge - 

MED ES U2 U2 no change x - improved knowledge - 

MED PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge = 

6220 - Pseudo-steppe with grasses and 

annuals of the Thero-Brachypodietea  

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

MED ES U1 U1 no change x + different method + 

MED PT FV U1 improved knowledge  = improved knowledge + 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

6230 - Species-rich Nardus grasslands, on 

siliceous substrates in mountain areas (and 

submountain areas, in Continental Europe)  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

ATL PT U1 U1 no change - - no change - 

MED ES XX U2 different method  x different method - 

MED PT U1 U2 genuine change - - no change - 

6310 - Dehesas with evergreen Quercus 

spp. 

MED ES U2 U1 different method - x different method + 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

6410 - Molinia meadows on calcareous, 

peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion 

caeruleae)  

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

ATL PT U1 U1 no change = - improved knowledge + 

MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge + 

6420 - Mediterranean tall humid 

grasslands of the Molinio-Holoschoenion  

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

MED ES U1 U1 no change = x improved knowledge - 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

6430 - Hydrophilous tall herb fringe 

communities of plains and of the montane 

to alpine levels  

ATL ES FV U1 different method  = improved knowledge x 

ATL PT U1 FV improved knowledge = + improved knowledge = 

MED ES U1 U1 no change x x no change x 

MED PT U1 FV improved knowledge = = no change = 

6510 - Lowland hay meadows (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis)  

ATL ES U2 U1 different method - = different method - 

ATL PT U1 U1 no change - = improved knowledge = 

MED ES U2 U1 different method - x improved knowledge x 

MED PT U1 U2 genuine change - - no change - 

Bogs, 

mires & 

fens 

7110 - Active raised bogs 
ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge x 

MED ES U1 U1 no change - - no change x 

7130 - Blanket bogs (* if active bog) ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

7140 - Transition mires and quaking bogs  

ATL ES FV U1 different method  - improved knowledge = 

ATL PT U2 U2 no change - - no change - 

MED ES U1 U2 improved knowledge = - genuine change - 

MED PT U2 U2 no change - - no change - 

7150 - Depressions on peat substrates of 

the Rhynchosporion  

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

ATL PT U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change x = no info provided x 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge x 

7210 - Calcareous fens with Cladium 

mariscus and species  

ATL ES U1 U1 no change + = improved knowledge x 

MED ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge - 

ATL ES U1 XX improved knowledge -  improved knowledge - 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

7220 - Petrifying springs with tufa 

formation (Cratoneurion) 
MED ES U1 U1 no change + x improved knowledge u 

7230 - Alkaline fens 
ATL ES U1 U1 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change + - improved knowledge - 

Rocky 

habitats 

8130 - Western Mediterranean and 

thermophilous scree  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

MED ES XX U1 improved knowledge  x no change x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

8210 - Calcareous rocky slopes with 

chasmophytic vegetation  

ATL ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge = 

MED ES XX U1 improved knowledge  x no change x 

MED PT U1 U1 no change - - no change x 

8220 - Siliceous rocky slopes with 

chasmophytic vegetation  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT FV FV no change  = improved knowledge = 

MED ES XX U1 improved knowledge  x no change u 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

8230 - Siliceous rock with pioneer 

vegetation of the Sedo-Scleranthion or of 

the Sedo albi-Veronicion dillenii  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT FV FV no change  = improved knowledge = 

MED ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge + 

8240 - Limestone pavements MED PT U1 FV improved knowledge - = improved knowledge = 

8310 - Caves not open to the public  

ATL ES XX XX no change   no change x 

ATL PT U1 U1 no change = = no change = 

MED ES XX XX no change   no change x 

MED PT U1 U1 no change = = no change = 

Forests 

9120 - Atlantic acidophilous beech forests 

with Ilex and sometimes also Taxus in the 

shrublayer 

ATL ES U1 U1 no change + = different method = 

MED ES U2 U1 different method = + different method = 

9150 - Medio-European limestone beech 

forests of the Cephalanthero-Fagion 

ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

MED ES U2 U2 no change = = no change x 

9160 - Sub-Atlantic and medio-European 

oak or oak-hornbeam forests of the 

Carpinion betuli  

ATL ES U2 U1 improved knowledge x - improved knowledge - 

ATL PT U1 U1 no change x + improved knowledge x 

MED PT U1 U1 no change x = improved knowledge x 

91B0 - Thermophilous Fraxinus angustifolia 

woods 

MED ES U1 U1 no change = x no info provided = 

MED PT U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge + 

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

ATL PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge = 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

91E0 - Alluvial forests with Alnus glutinosa 

and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  

MED ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge = 

MED PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge = 

91F0 - Riparian mixed forests of Quercus 

robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior  

MED PT U1 U1 improved knowledge = - improved knowledge x 

9230 - Galicio-Portuguese oak woods with 

Quercus robur and Quercus pyrenaica  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge - 

MED ES XX U1 improved knowledge  + improved knowledge u 

MED PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge - 

9240 - Quercus faginea and Quercus 

canariensis Iberian woods 

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

MED ES XX U1 no info provided  x no change u 

MED PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge x 

92A0 - Salix alba and Populus alba 

galleries 

ATL ES U1 U1 no change - - no change - 

MED ES U2 U1 improved knowledge = x improved knowledge = 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

92B0 - Riparian formations on intermittent 

Mediterranean water courses with 

Rhododendron ponticum, Salix and others 

MED ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

MED PT FV U1 no change  - improved knowledge = 

92D0 - Southern riparian galleries and 

thickets (Nerio-Tamaricetea and 

Securinegion tinctoriae) 

MED ES U1 U1 no change - x no info provided = 

MED PT U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge = 

9530 - (Sub-) Mediterranean pine forests 

with endemic black pines 
MED ES U1 U1 no change - x no info provided u 

9540 - Mediterranean pine forests with 

endemic Mesogean pines 
MED ES FV U1 different method  x no change - 

9560 - Endemic forests with Juniperus spp.  

ATL ES XX FV improved knowledge  - improved knowledge = 

MED ES U2 U1 improved knowledge - x no info provided = 

MED PT U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge x 

9580 - Mediterranean Taxus baccata 

woods  

ATL ES U1 U1 no change - = different method = 

ATL PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge - 

MED ES U2 U1 improved knowledge - - no change - 

MED PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge x 

Fonte: Conservation status and trends of habitats and species, Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 
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Tendência geral dos habitats com estatuto de conservação desfavorável em Espanha e 

Portugal 

A tendência dos habitats com um estatuto de conservação desfavorável em Espanha e Portugal é 

mostrada abaixo. Os gráficos mostram a proporção de avaliações desfavoráveis em cada 

categoria de tendências (U+, U=, U-, Ux) para dois períodos, 2007-2012 e 2013-2018. 

• “Ux: Desconhecido desfavorável” refere-se a um estado de conservação desfavorável com 

tendência desconhecida, e  

• “U/NA: desfavorável - nenhuma tendência registada” refere-se a um estado de 

conservação desfavorável sem nenhuma tendência registada (ou seja, o campo foi 

deixado em branco). 

Gráfico 3. Tendência geral para habitats avaliados com um estatuto de conservação 

desfavorável. Proporção de avaliações desfavoráveis (U1 e U2) que estão a melhorar. 

Espanha 

 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Ilustración. 17. Proporção de avaliações desfavoráveis para cada categoria de tendência do 

estado de conservação 

 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 
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Como se pode constatar na informação disponível da Agência Europeia do Ambiente, em Espanha 

a percentagem de habitats desfavoráveis que melhoram diminui no período 2013-2018 em 

comparação com o período anterior, 2007-2012, de 9% (13) para 3% (6), os habitats que 

permanecem desfavoráveis aumentam de 26% (39) para 40% (72) e os habitats desfavoráveis que 

pioram de 26% para 23%. 

Gráfico 4. Tendência geral para habitats avaliados com um estado de conservação 

desfavorável. Proporção de avaliações desfavoráveis (U1 e U2) que estão a melhorar. 

Portugal 

 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Ilustración. 18. Proporção de avaliações desfavoráveis para cada categoria de tendência do 

estado de conservação 

 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

No caso de Portugal, a tendência na evolução dos habitats desfavoráveis é a seguinte: a 

percentagem de habitats desfavoráveis que melhoram diminui no período 2013-2018 em relação 

ao período anterior, 2007-2012, de 6% (6) para 1% (1), os habitats que permanecem desfavoráveis 

diminuem de 52% (54) para 20% (22) e os habitats desfavoráveis que pioram de 29% (30) para 

79% (88). 

Os habitats de interesse comunitário com um estatuto de conservação desfavorável ou tendência 

regressiva em 2018 no território de cooperação transfronteiriça Espanha - Portugal 2021-2027 

são mostrados abaixo. 
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Tabla. 20. Habitats de interesse comunitário com um estatuto de conservação desfavorável ou 

tendência regressiva em 2018 no território de cooperação transfronteiriça Espanha - Portugal 

2021-2027. 
Grupo Código – Nome 

Coastal habitats 

1150 - Coastal lagoons 

1210 - Annual vegetation of drift lines 

1230 - Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic Coasts 

1310 - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand 

1320 - Spartina swards (Spartinion maritimae) 

1330 - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1410 - Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)* 

1420 - Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) 

1510 - Mediterranean salt steppes (Limonietalia) 

Dunes habitats 

2120 - Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria ("white dunes") 

2130 - Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes") 

2150 - Atlantic decalcified fixed dunes (Calluno-Ulicetea)* 

2190 - Humid dune slacks 

2250 - Coastal dunes with Juniperus spp. 

2260 - Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs 

2270 - Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster 

Freshwater 

habitats 

3110 - Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia uniflorae) 

3130 - Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae 

and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 

3140 - Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.* 

3150 - Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation 

3160 - Natural dystrophic lakes and ponds 

3170 - Mediterranean temporary ponds 

3250 - Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum 

3260 - Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-

Batrachion vegetation 

Heath & scrub 
4020 - Temperate Atlantic wet heaths with Erica ciliaris and Erica tetralix 

4030 - European dry heaths 

Sclerophyllous 

scrubs 

5110 - Stable xerothermophilous formations with Buxus sempervirens on rock slopes (Berberidion 

p.p.) 

5210 - Arborescent matorral with Juniperus spp. 

5230 - Arborescent matorral with Laurus nobilis 

5320 - Low formations of Euphorbia close to cliffs 

5410 - West Mediterranean clifftop phryganas (Astragalo-Plantaginetum subulatae) 

Grasslands 

6160 - Oro-Iberian Festuca indigesta grasslands* 

6210 - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-

Brometalia) (* important orchid sites) 

6220 - Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea 

6230 - Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and 

submountain areas, in Continental Europe) 

6310 - Dehesas with evergreen Quercus spp. 

6410 - Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) 

6420 - Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion* 

6510 - Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Bogs, mires & 

fens 

7140 - Transition mires and quaking bogs 

7150 - Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion 

Rocky habitats 8210 - Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation 

Forests 

9160 - Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli 

91B0 - Thermophilous Fraxinus angustifolia woods 

91E0 - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

9230 - Galicio-Portuguese oak woods with Quercus robur and Quercus pyrenaica 

9240 - Quercus faginea and Quercus canariensis Iberian woods 

9260 - Castanea sativa woods 
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Grupo Código – Nome 

92A0 - Salix alba and Populus alba galleries 

92B0 - Riparian formations on intermittent Mediterranean water courses with Rhododendron 

ponticum, Salix and others 

92D0 - Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae) 

9320 - Olea and Ceratonia forests 

9330 - Quercus suber forests 

9340 - Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests 

9380 - Forests of Ilex aquifolium 

9560 - Endemic forests with Juniperus spp. 

9580 - Mediterranean Taxus baccata Woods 

* Habitats con tendencia regresiva 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

2.2.2.4. Espécies de interesse comunitário 

O número de espécies do Anexo II (prioritárias e não prioritárias) e o número de espécies do 

Anexo IV e do Anexo V (incluídas e excluídas no Anexo II) notificadas no território do POCTEP 

2021-2027 são indicados para cada um dos Estados-membros em causa, Espanha e Portugal, e 

por região biogeográfica. 

Tabla. 21. Número de espécies do Anexo II (prioritárias e não prioritárias) e o número de 

espécies do Anexo IV e do Anexo V (incluídas e excluídas no Anexo II) notificadas no território 

do POCTEP 2021-2027 por cada um dos Estados-membros em causa, Espanha e Portugal, e por 

região biogeográfica 

Região 

Número de espécies 

Anexo II não 

prioritários 

Anexo II 

prioritários 

Anexo IV 

excluidas as 

de Anexo II 

Anexo IV 

incluídas as 

de Anexo II 

Anexo V 

excluídas as 

de Anexo II 

Anexo V 

incluídas as 

de Anexo II 

Espanha 195 84 110 343 37 45 

Região 

Atlântica 
63 12 39 92 20 25 

Região 

Mediterrânea 
144 40 68 215 31 38 

Portugal 186 31 83 267 35 41 

Região 

Atlântica 
44 4 26 58 15 19 

Região 

Mediterrânea 
117 17 45 149 32 37 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Relativamente ao estado de conservação das espécies avaliadas, apresenta-se a seguir uma 

avaliação geral do estado de conservação e da tendência das espécies avaliadas em Espanha e 

Portugal. Os gráficos mostram a proporção de avaliações em cada categoria de estado de 

conservação para os dois períodos de relatório; 2007-2012 e 2013-2018, para as espécies 

avaliadas em Espanha e Portugal.  

As categorias são: 

• “Desconhecido: XX” refere-se ao número de avaliações desconhecidas (ou seja, em que 

um Estado-Membro comunicou o estado de conservação como "Desconhecido"), e  

• “Não aplicável / Não reportado: NA” refere-se aos casos em que não foi fornecida 

qualquer informação sobre o estado de conservação (ou seja, o campo foi deixado em 

branco). 
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Nota: Os dados apresentados para 2007-2012 e 2013-2018 podem não ser necessariamente 

diretamente comparáveis, uma vez que a variação no estado de conservação de um Estado-

Membro pode dever-se a alterações nas metodologias ou a melhores dados, em vez de refletir 

as alterações reais. 

A unidade indicada (número de inquéritos) refere-se aos inquéritos realizados por um Estado-

Membro numa única região biogeográfica. Por conseguinte, uma espécie ou tipo de habitat que 

ocorra em mais de uma região biogeográfica de um Estado-membro pode ter mais de um 

levantamento. 

Apenas estão incluídos os estudos sobre habitats e espécies marcados como "Utilização para fins 

estatísticos = sim" em 3.3 características apresentadas". 

Gráfico 5. Proporção de espécies avaliadas por estado de conservação para os períodos 

2007-2012 e 2013-2018 em Espanha e Portugal 
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Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Ilustración. 19. Proporção de espécies avaliadas por categoria de estado de conservação para os 

períodos 2007-2012 e 2013-2018 em Espanha e Portugal 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Como se pode verificar ao analisar o estado de conservação e a tendência das espécies de 

interesse comunitário, no caso de Espanha, as avaliações Más (Unfavourable-bad, U2) aumentam 

de 119 no período 2007-2012 para 176 no período 2013-2018, ou seja, de 19% para 26%. As 

avaliações Pobres (Unfavourble inadequate, U1) também aumentam de 222 no primeiro período 

para 266, ou seja, de 35% para 40%. O número de avaliações Boas (Favourable, FV) diminui de 

138 para 127, ou seja, de 22% para 19%. O número de espécies com avaliações desconhecidas 

diminui de 158 no período de 2007-2012 para 102 no período de 2013-2018. 

No caso de Portugal, as avaliações Más (Unfavourable-bad, U2) aumentam consideravelmente, de 

39 no período 2007-2012 para 505 no período 2013-2018, ou seja, de 9% para 11%. As avaliações 

Pobres (Unfavourble inadequate, U1) também aumentam, de 129 no primeiro período para 138. 

O número de avaliações de habitats Bons (Favourable, FV) aumenta de 83 para 117, ou seja, de 

20% para 27%. O número de habitats com avaliações desconhecidas diminui, 171 no período de 

2007-2012 e 132 no período de 2013-2018. 
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Tendência geral das espécies com estatuto de conservação desfavorável em Espanha e 

Portugal 

A tendência das espécies com um estatuto de conservação desfavorável é mostrada abaixo. Os 

gráficos mostram a proporção de avaliações desfavoráveis em cada categoria de tendências (U+, 

U=, U-, Ux) para os dois períodos de relatório, 2007-2012 e 2013-2018, para espécies em Espanha 

e Portugal. 

“Ux: Desconhecido desfavorável” refere-se a um estado de conservação desfavorável com 

tendência desconhecida e  

“U / NA: Desconhecido desfavorável” refere-se a um estado de conservação desfavorável 

com tendência desconhecida.  

“U / NA: desfavorável – nenhuma tendência registada” refere-se a um estado de 

conservação desfavorável sem nenhuma tendência registada (ou seja, o campo foi 

deixado em branco) 

Gráfico 6. Tendência geral para espécies avaliadas com um estado de conservação 

desfavorável. Proporção de avaliações desfavoráveis (U1 e U2) que estão a melhorar, a 

deteriorar-se, estáveis ou desconhecidas. 
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Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Ilustración. 20. Proporção de avaliações desfavoráveis para cada categoria de tendência do 

estado de conservação. 

 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Como se pode ver na informação disponível da Agência Europeia do Ambiente, em Espanha a 

percentagem de espécies desfavoráveis que melhoram diminui no período 2013-2018 em relação 

ao período anterior, 2007-2012, de 19% (64) para 5% (24), de espécies que permanecem 

desfavoráveis aumentam de 18% (60) para 39% (173) e de espécies desfavoráveis que pioram 

ligeiramente de 38% (129) para 37% (163). No caso de Portugal, a tendência na evolução das 

espécies desfavoráveis é a seguinte: a percentagem de habitats desfavoráveis que melhoram 

diminui no período 2013-2018 em comparação com o período anterior, 2007-2012, de 8% (14) 

para 3% (6), as espécies que continuam a aumentar desfavoravelmente de 18% (30) para 29% (55) 

e as espécies desfavoráveis que pioram de 21% (35) para 36% (68). 

Relatório sobre a aplicação da Diretiva Habitats em Espanha (artigo 17º da Diretiva) 

Seguem-se as avaliações nacionais derivadas do artigo 17º da Diretiva Habitats (espécies dos 

Anexos II, IV e V) das espécies de fauna e flora localizadas no território espanhol de cooperação 

POCTEP 2021-2027, com uma presença significativa nos espaços da rede ecológica 

transfronteiriça. 
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Tabla. 22. Avaliações nacionais derivadas do artigo 17º da Diretiva Habitats (espécies dos anexos II, IV e V), das espécies da fauna localizadas nos 

sítios da Rede Natura 2000 da área de cooperação transfronteiriça POCTEP 2021-2027 

Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Amphibians  

Alytes cisternasii 
1192 MED ES U1 U1 no change = = no change u 

1192 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Alytes dickhilleni 6906 MED ES N/A U2 improved knowledge N/A x improved knowledge x 

Alytes obstetricans 

1191 ATL ES XX U1 improved knowledge = improved knowledge u 

1191 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1191 MED ES N/A U1 no change N/A = no change u 

1191 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Chioglossa lusitanica  

1172 ATL ES FV U1 improved knowledge x improved knowledge x 

1172 ATL PT U1 U1 no change x x no change x 

1172 MED ES XX U1 improved knowledge x improved knowledge x 

1172 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Discoglossus galganoi  

1194 ATL ES N/A FV improved knowledge N/A = improved knowledge = 

1194 ATL PT N/A XX no change N/A  no change u 

1194 MED ES N/A FV improved knowledge N/A = improved knowledge = 

1194 MED PT N/A XX no change N/A  no change x 

Epidalea calamita  

6284 ATL ES FV U2 genuine change = genuine change - 

6284 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

6284 MED ES FV U2 improved knowledge = improved knowledge = 

6284 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Hyla meridionalis  

1205 ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge u 

1205 MED ES XX XX no change  no change x 

1205 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Hyla molleri  

6929 ATL ES U1 U2 N/A x x N/A u 

6929 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

6929 MED ES U1 U2 N/A x x N/A u 

6929 MED PT XX XX no change  N/A not provided 

Pelobates cultripes  

1198 ATL ES U2 U2 no change - - no change - 

1198 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1198 MED ES U2 U2 no change - - no change u 

1198 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Pelophylax perezi  

6945 ATL ES FV U2 N/A  = N/A not provided 

6945 ATL PT XX FV no change x no change not provided 

6945 MED ES FV U1 improved knowledge = N/A not provided 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

6945 MED PT XX FV no change x no change not provided 

Rana iberica  

1216 ATL ES U1 U2 improved knowledge - - no change = 

1216 ATL PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1216 MED ES U2 U2 improved knowledge - - no change = 

1216 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Rana temporaria 
1213 ATL ES XX U1 N/A  = N/A = 

1213 MED ES U1 U1 improved knowledge x = N/A = 

Triturus marmoratus  

1174 ATL ES U1 U1 no change x x no change x 

1174 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1174 MED ES N/A U1 no change N/A x no change x 

1174 MED PT N/A XX no change N/A  no change not provided 

Triturus pygmaeus 
5896 MED ES N/A U1 improved knowledge N/A - improved knowledge u 

5896 MED PT N/A XX no change N/A  no change not provided 

Arthropods  

Apteromantis aptera 
1051 MED ES U1 FV improved knowledge + + improved knowledge = 

1051 MED PT XX XX no change  no change x 

Austropotamobius 

pallipes 

1092 ATL ES U2 U1 genuine change + - genuine change - 

1092 MED ES U2 U1 genuine change + - genuine change = 

Buprestis splendens 1085 MED ES U2 U2 no change - = no change = 

Cerambyx cerdo  

1088 ATL ES U1 U1 no change + + no change = 

1088 ATL PT XX XX no change  N/A u 

1088 MED ES U1 U1 no change - = improved knowledge = 

1088 MED PT XX XX no change  N/A u 

Coenagrion mercuriale  

1044 ATL ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1044 ATL PT XX XX N/A   N/A x 

1044 MED ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1044 MED PT XX XX N/A   N/A u 

Eriogaster catax 
1074 ATL ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge - 

1074 MED ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge - 

Euphydryas aurinia  

1065 ATL ES FV U2 improved knowledge = improved knowledge = 

1065 ATL PT XX XX no change  no change = 

1065 MED ES FV U2 improved knowledge = improved knowledge = 

1065 MED PT XX XX no change  no change = 

Euplagia 

quadripunctaria  

6199 ATL ES U2 U2 improved knowledge x = improved knowledge = 

6199 ATL PT XX XX no change  no change u 

6199 MED ES U1 U2 improved knowledge - = improved knowledge = 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

6199 MED PT XX XX no change  no change u 

Gomphus graslinii  

1046 ATL ES U2 U2 no change - - no change - 

1046 ATL PT N/A N/A N/A N/A N/A N/A not provided 

1046 MED ES FV U1 improved knowledge x no change x 

1046 MED PT XX XX N/A   N/A u 

Graellsia isabellae 1075 MED ES XX U2 improved knowledge = improved knowledge = 

Limoniscus violaceus 
1079 ATL ES U2 U2 no change x = no change x 

1079 MED ES U2 U2 no change x x no change = 

Lopinga achine 1067 ATL ES U1 U1 improved knowledge - - improved knowledge = 

Lucanus cervus  

1083 ATL ES U1 U1 N/A x = N/A = 

1083 ATL PT XX XX no change  no change u 

1083 MED ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1083 MED PT XX XX no change  no change u 

Macromia splendens  

1036 ATL ES FV U1 no change = no change = 

1036 ATL PT N/A N/A N/A N/A N/A N/A not provided 

1036 MED ES FV U1 no change = no change = 

1036 MED PT XX XX no change  N/A u 

Macrothele calpeiana 
1094 MED ES U1 U1 no change - - no change x 

1094 MED PT XX XX N/A   N/A not provided 

Maculinea arion 
1058 ATL ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge - 

1058 MED ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge - 

Maculinea nausithous 
1061 ATL ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge - 

1061 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

Osmoderma eremita 

Complex 

6966 ATL ES XX U1 improved knowledge = improved knowledge = 

6966 MED ES XX U1 improved knowledge = improved knowledge = 

Oxygastra curtisii  

1041 ATL ES FV FV no change = improved knowledge x 

1041 ATL PT XX XX no change  N/A not provided 

1041 MED ES FV FV no change = improved knowledge x 

1041 MED PT XX XX no change  N/A u 

Parnassius apollo 
1057 ATL ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

1057 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

Proserpinus proserpina  

1076 ATL ES XX FV improved knowledge = improved knowledge = 

1076 MED ES XX FV improved knowledge = improved knowledge = 

1076 MED PT XX XX N/A   N/A not provided 

Rosalia alpina 1087 ATL ES XX XX no change  no change u 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1087 MED ES XX U1 no change x no change x 

Saga pedo 1050 MED ES U2 U2 no change x = no change = 

Fish  

Achondrostoma arcasii  

6155 ATL ES U1 U1 no change - - no change - 

6155 ATL PT XX U1 improved knowledge = improved knowledge x 

6155 MED ES U1 U1 no change - - no change - 

6155 MED PT XX U1 improved knowledge = improved knowledge x 

Achondrostoma 

salamantinum 
6913 MED ES N/A U2 genuine change N/A - genuine change - 

Acipenser sturio 1101 MED ES N/A U2 no change N/A = no change = 

Alosa alosa  

1102 ATL ES U2 U2 no change = - no change - 

1102 ATL PT U1 U2 different method - = different method x 

1102 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

1102 MED PT U1 U2 different method = = different method x 

Alosa fallax  

1103 ATL ES U2 U2 no change = - genuine change - 

1103 ATL PT U1 U1 no change = = no change x 

1103 MED ES U2 U2 no change = = no change x 

1103 MED PT U1 U1 no change = = no change x 

Anaecypris hispanica 
1133 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

1133 MED PT U2 U2 no change - - no change - 

Aphanius baeticus 5196 MED ES U2 U2 no change + = improved knowledge = 

Cobitis calderoni  

5303 ATL ES U1 U2 genuine change - - no change - 

5303 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

5303 MED PT XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

Cobitis paludica  

5302 ATL ES FV U2 improved knowledge - improved knowledge = 

5302 ATL PT N/A N/A N/A N/A N/A N/A not provided 

5302 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

5302 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Cobitis vettonica 5301 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

Iberochondrostoma 

lemmingii 

5926 MED ES N/A U2 no change N/A - no change - 

5926 MED PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge = 

Luciobarbus bocagei  

5281 ATL ES FV U1 improved knowledge x no info provided not provided 

5281 ATL PT FV U1 different method = improved knowledge = 

5281 MED ES U1 U1 no change - - no change x 

5281 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Luciobarbus comizo 6168 MED ES U2 U2 N/A - - N/A - 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

6168 MED PT U1 U1 no change - x different method - 

Luciobarbus 

microcephalus 

5285 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

5285 MED PT U1 U1 no change - - no change = 

Luciobarbus sclateri 
5286 MED ES U1 U1 improved knowledge - - no change x 

5286 MED PT U1 U1 no change x = improved knowledge = 

Petromyzon marinus  

1095 ATL ES U1 U1 improved knowledge = = no change + 

1095 ATL PT FV U1 improved knowledge = improved knowledge x 

1095 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

1095 MED PT U1 U1 no change = = no change x 

Pseudochondrostoma 

duriense  

5296 ATL ES FV U2 genuine change - genuine change x 

5296 ATL PT FV U1 different method = improved knowledge = 

5296 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

5296 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Pseudochondrostoma 

polylepis 

6149 MED ES U2 U2 no change - x no change x 

6149 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Pseudochondrostoma 

willkommii 

6162 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

6162 MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge = 

Salmo salar 
1106 ATL ES U2 U2 no change - - no change - 

1106 ATL PT U2 U2 no change - - no change - 

Squalius alburnoides  

6975 ATL PT N/A N/A N/A N/A N/A N/A not provided 

6975 MED ES U1 U1 no change - x no change x 

6975 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Mammals  

Barbastella 

barbastellus  

1308 ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge x 

1308 ATL PT XX XX no change  improved knowledge x 

1308 MED ES U1 U1 no change - = improved knowledge = 

1308 MED PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

Canis lupus  

1352 ATL ES FV U1 improved knowledge = improved knowledge u 

1352 ATL PT FV FV no change = no change = 

1352 MED ES FV U1 improved knowledge = improved knowledge u 

1352 MED PT U1 U1 no change = = no change = 

Capra pyrenaica  

1368 ATL ES XX FV genuine change = genuine change + 

1368 ATL PT U1 FV genuine change + + genuine change not provided 

1368 MED ES FV FV genuine change + genuine change + 

1368 MED PT XX FV genuine change + genuine change not provided 

Eptesicus serotinus  1327 ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1327 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1327 MED ES N/A U1 no change N/A = no change = 

1327 MED PT N/A XX no change N/A  improved knowledge not provided 

Felis silvestris 

1363 ATL ES FV U1 improved knowledge = improved knowledge = 

1363 ATL PT U1 U1 no change - - no change not provided 

1363 MED ES FV U1 improved knowledge = improved knowledge = 

1363 MED PT U1 U1 no change - - no change not provided 

Galemys pyrenaicus  

1301 ATL ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1301 ATL ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1301 ATL PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

1301 ATL PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

1301 MED ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1301 MED ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1301 MED PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

1301 MED PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

Genetta genetta  

1360 ATL ES FV FV no change = improved knowledge = 

1360 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1360 MED ES FV FV no change = improved knowledge = 

1360 MED PT FV XX no change  no change not provided 

Herpestes ichneumon  

1359 ATL PT FV FV no change = genuine change not provided 

1359 MED ES FV FV genuine change + genuine change + 

1359 MED PT FV FV no change = no change not provided 

Hypsugo savii  

5365 ATL ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

5365 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

5365 MED ES U1 U1 improved knowledge x + improved knowledge = 

5365 MED PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

Lutra lutra  

1355 ATL ES FV FV genuine change + genuine change + 

1355 ATL PT FV FV no change = no change not provided 

1355 MED ES FV FV genuine change + genuine change + 

1355 MED PT FV FV no change = N/A not provided 

Lynx pardinus 
1362 MED ES U2 U1 genuine change + + genuine change + 

1362 MED PT N/A U2 genuine change N/A + genuine change + 

Martes martes  

1357 ATL ES FV U1 different method x different method x 

1357 ATL PT XX XX no change  N/A not provided 

1357 MED ES FV U1 different method x different method x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1357 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Microtus cabrerae 
1338 MED ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1338 MED PT XX U1 improved knowledge x improved knowledge u 

Miniopterus schreibersii 

1310 ATL ES U1 U1 no change x = no change = 

1310 ATL PT XX XX no change  improved knowledge x 

1310 MED ES U1 U1 no change x = improved knowledge + 

1310 MED PT U1 FV improved knowledge + - improved knowledge = 

Mustela putorius 

1358 ATL ES U1 FV N/A = = N/A x 

1358 ATL PT XX U1 no info provided x no change not provided 

1358 MED ES U1 FV N/A = = N/A x 

1358 MED PT XX U1 no info provided x no change not provided 

Myotis bechsteinii 

1323 ATL ES U2 U2 no change = = no change u 

1323 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

1323 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

1323 MED PT U2 XX different method x  no change u 

Myotis blythii 

1307 ATL ES U1 U1 N/A x = N/A x 

1307 MED ES U2 U1 genuine change - = genuine change = 

1307 MED PT U2 XX improved knowledge -  improved knowledge u 

Myotis capaccinii 1316 MED ES U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge = 

Myotis daubentonii 

1314 ATL ES U1 U1 no change - - no change x 

1314 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1314 MED ES U1 U1 no change = = no change x 

1314 MED PT XX XX no change  N/A not provided 

Myotis emarginatus 

1321 ATL ES U1 U1 N/A - - N/A = 

1321 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

1321 MED ES U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge = 

1321 MED PT U2 FV improved knowledge x x no change u 

Myotis myotis 

1324 ATL ES U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge = 

1324 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

1324 MED ES U1 U1 improved knowledge = = improved knowledge = 

1324 MED PT U1 FV improved knowledge x x no change u 

Myotis mystacinus 

1330 ATL ES U1 U1 no change + + no change x 

1330 ATL PT XX XX N/A   N/A not provided 

1330 MED ES U1 U1 no change + = improved knowledge x 

1330 MED PT U2 XX improved knowledge x  no change not provided 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Myotis nattereri 

1322 ATL ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1322 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

1322 MED ES U1 U1 genuine change = = genuine change + 

1322 MED PT U1 XX improved knowledge +  improved knowledge not provided 

Nyctalus lasiopterus 

1328 ATL ES U2 U2 no change + + no change = 

1328 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1328 MED ES U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge = 

1328 MED PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

Nyctalus leisleri 

1331 ATL ES U1 U1 improved knowledge + = improved knowledge = 

1331 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1331 MED ES U1 U1 improved knowledge + + improved knowledge = 

1331 MED PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

Nyctalus noctula 

1312 ATL ES U1 U2 improved knowledge x x no change x 

1312 MED ES U2 U2 no change x x no change u 

1312 MED PT N/A XX improved knowledge N/A  improved knowledge not provided 

Pipistrellus kuhlii 

2016 ATL ES FV FV genuine change = improved knowledge x 

2016 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

2016 MED ES FV FV no change = no change x 

2016 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Pipistrellus pipistrellus 

1309 ATL ES U1 U1 no change x = no change x 

1309 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1309 MED ES U1 U1 no change x = no change x 

1309 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Pipistrellus pygmaeus 

5009 ATL ES U1 U1 no change + = improved knowledge x 

5009 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

5009 MED ES U1 U1 no change + = improved knowledge x 

5009 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Plecotus auritus 

1326 ATL ES U1 U1 no change x x no change x 

1326 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

1326 MED ES U1 U1 no change x x no change x 

1326 MED PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

Plecotus austriacus 

1329 ATL ES U1 U1 no change - - no change x 

1329 ATL PT U1 XX different method x  no change not provided 

1329 MED ES U1 U1 no change x x no change x 

1329 MED PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Rhinolophus euryale 

1305 ATL ES U1 U1 no change - - no change u 

1305 ATL PT XX XX no change  improved knowledge x 

1305 MED ES U1 U1 no change = = no change u 

1305 MED PT U1 FV improved knowledge x - improved knowledge = 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

1304 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

1304 ATL PT XX XX no change  improved knowledge x 

1304 MED ES U1 U1 no change - = improved knowledge u 

1304 MED PT U1 FV improved knowledge + - improved knowledge = 

Rhinolophus 

hipposideros 

1303 ATL ES U1 U1 no change - - no change x 

1303 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

1303 MED ES U1 U1 no change = x genuine change u 

1303 MED PT XX FV improved knowledge - improved knowledge u 

Rhinolophus mehelyi 
1302 MED ES U2 U2 no change + - improved knowledge - 

1302 MED PT U1 FV improved knowledge x - improved knowledge = 

Rupicapra pyrenaica 
5178 ATL ES U1 U1 genuine change + + N/A = 

5178 MED ES FV U1 genuine change + N/A = 

Tadarida teniotis 

1333 ATL ES U1 FV improved knowledge = = improved knowledge = 

1333 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1333 MED ES U1 FV improved knowledge = = improved knowledge + 

1333 MED PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

Ursus arctos 
1354 ATL ES U1 U1 no change + + no change + 

1354 MED ES N/A U1 genuine change N/A + genuine change + 

Molluscs  

Elona quimperiana 
1007 ATL ES U1 U1 no change - = no change = 

1007 MED ES U1 U1 no change - = no change = 

Geomalacus maculosus 

1024 ATL ES U1 FV improved knowledge + + improved knowledge = 

1024 ATL PT XX XX no change  N/A x 

1024 MED ES U1 FV improved knowledge = + improved knowledge = 

1024 MED PT XX XX no change  N/A x 

Margaritifera 

margaritifera 

1029 ATL ES U2 U2 no change - = genuine change = 

1029 ATL PT U2 U2 no change - x no change x 

1029 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

1029 MED PT U2 U2 no change x x no change - 

Unio tumidiformis 
5382 MED ES U2 U2 no change - x no change - 

5382 MED PT U2 U2 no change - - no change - 

Other invertebrates Hirudo medicinalis 1034 ATL ES U1 U2 improved knowledge - - no change x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1034 MED ES U1 U2 improved knowledge - - no change x 

Reptiles 

Chalcides bedriagai 

1272 ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A - improved knowledge - 

1272 ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A - improved knowledge - 

1272 ATL PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1272 ATL PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1272 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

1272 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

1272 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1272 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Chamaeleo 

chamaeleon 
1235 MED ES U1 U1 no change x x no change x 

Coronella austriaca 

1283 ATL ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

1283 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1283 MED ES U1 U1 no change x x improved knowledge - 

1283 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Emys orbicularis 

1220 ATL ES N/A U1 genuine change N/A = genuine change = 

1220 ATL PT U1 U1 no change x x no change x 

1220 MED ES U1 U1 genuine change x = genuine change = 

1220 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Hemorrhois 

hippocrepis 

5668 ATL PT FV FV no change = no change not provided 

5668 MED ES FV FV improved knowledge = improved knowledge = 

5668 MED PT FV FV no change = no change not provided 

Iberolacerta cyreni 6931 MED ES N/A U1 improved knowledge N/A = no info provided = 

Iberolacerta galani 6932 MED ES N/A XX N/A N/A  N/A x 

Iberolacerta 

martinezricai 
6933 MED ES N/A U1 improved knowledge N/A = improved knowledge = 

Iberolacerta monticola 

5371 ATL ES U1 U1 N/A x = N/A = 

5371 MED ES N/A U1 N/A N/A x N/A x 

5371 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Lacerta bilineata 
5179 ATL ES XX XX no change  no change x 

5179 MED ES XX XX no change  no change x 

Lacerta schreiberi 

1259 ATL ES FV XX no change  no change u 

1259 ATL PT U1 U1 no change x x no change x 

1259 MED ES U1 U1 no change x x no change u 

1259 MED PT U1 U1 no change x x no change x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Mauremys leprosa 

1221 ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A + improved knowledge x 

1221 ATL PT FV FV no change x no change x 

1221 MED ES FV U1 no change + improved knowledge u 

1221 MED PT FV FV no change x no change x 

Podarcis liolepis atrata 6946 MED ES XX U2 improved knowledge = improved knowledge = 

Podarcis muralis 
1256 ATL ES FV FV no change + improved knowledge x 

1256 MED ES XX XX no change  no change x 

Testudo graeca 1219 MED ES U1 U1 genuine change - - no change - 

Vipera seoanei 

1297 ATL ES FV FV no change = improved knowledge = 

1297 ATL PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1297 MED ES FV FV no change = improved knowledge = 

1297 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Zamenis longissimus 
6091 ATL ES XX FV N/A  = N/A not provided 

6091 MED ES U1 XX N/A x  N/A not provided 

FonteConservation status and trends of habitats and species, Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Tabla. 23. Avaliações nacionais derivadas do artigo 17º da Diretiva Habitats (espécies dos anexos II, IV e V), das espécies da flora localizadas nos sítios 

da Rede Natura 2000 da área de cooperação transfronteiriça POCTEP 2021-2027 

Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Non-vascular plants  

Bruchia vogesiaca 

1385 ATL ES N/A XX no change N/A  no change x 

1385 ATL PT XX XX no change  no change x 

1385 MED ES U2 U1 improved knowledge + x improved knowledge x 

1385 MED PT U1 XX no info provided x  no change x 

Hamatocaulis 

vernicosus 

6216 ATL ES U1 U1 improved knowledge = = improved knowledge x 

6216 MED ES U1 U1 improved knowledge = = improved knowledge = 

Jungermannia 

handelii 
1392 ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A - improved knowledge = 

Leucobryum glaucum 
1400 ATL ES U1 XX no change +  no change not provided 

1400 MED ES U2 U2 no change + x no change not provided 

Riella helicophylla 1391 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

Sphagnum pylaesii 1398 ATL ES U2 U2 genuine change - - genuine change - 

Sphagnum spp. 
1409 ATL ES FV U1 improved knowledge x improved knowledge not provided 

1409 ATL PT XX XX no change  no change x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1409 MED ES U1 U1 improved knowledge = - improved knowledge not provided 

1409 MED PT U1 XX no info provided x  no change x 

Vascular plants 

Antirrhinum 

lopesianum 

1722 MED ES U2 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1722 MED PT U2 U1 improved knowledge - = improved knowledge not provided 

Apium repens 

1614 ATL ES XX U1 improved knowledge = improved knowledge x 

1614 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

1614 MED PT U2 U2 no change x - improved knowledge - 

Armeria velutina 
1635 MED ES FV U1 genuine change x improved knowledge = 

1635 MED PT N/A U2 improved knowledge N/A x no change = 

Arnica montana 

1762 ATL ES U2 U1 improved knowledge x - improved knowledge x 

1762 ATL PT XX FV no change - improved knowledge not provided 

1762 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

1762 MED PT U1 U1 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

Aster pyrenaeus 1802 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

Carduus 

myriacanthus 
1760 MED ES U2 U1 genuine change + + no change + 

Caropsis verticillato-

inundata 

6984 MED ES U2 U2 no change x x no change x 

6984 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Centaurea borjae 1796 ATL ES FV FV no change = improved knowledge = 

Centaurium 

somedanum 
1658 ATL ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

Culcita macrocarpa 

1420 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

1420 ATL PT U1 U2 genuine change = - improved knowledge - 

1420 MED ES U2 U1 improved knowledge x - improved knowledge x 

Eryngium viviparum 

1603 ATL ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

1603 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

1603 MED PT U2 U2 no change x x no change x 

Euphorbia nevadensis 1574 MED ES XX U2 no change x no change x 

Festuca brigantina 
1884 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

1884 MED PT U1 U1 no change x = improved knowledge = 

Festuca elegans 

1885 ATL ES FV FV no change = improved knowledge x 

1885 ATL PT FV FV no change = improved knowledge = 

1885 MED ES FV FV no change = improved knowledge x 

1885 MED PT FV FV no change = improved knowledge = 

1891 ATL ES XX FV improved knowledge - improved knowledge x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Festuca 

summilusitana 

1891 ATL PT XX FV improved knowledge = improved knowledge = 

1891 MED ES XX FV improved knowledge - improved knowledge x 

1891 MED PT FV FV no change = improved knowledge = 

Galium viridiflorum 1662 MED ES FV XX no info provided  no info provided x 

Gaudinia hispanica 1893 MED ES FV U1 no info provided x no info provided x 

Gentiana lutea 

1657 ATL ES XX FV improved knowledge - improved knowledge x 

1657 MED ES XX FV improved knowledge - improved knowledge = 

1657 MED PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge not provided 

Halimium 

verticillatum 

1593 MED ES XX XX no change  no change = 

1593 MED PT XX FV improved knowledge = improved knowledge = 

Holcus setiglumis 

subsp. duriensis 

1892 MED ES XX XX no change  no change x 

1892 MED PT XX FV improved knowledge - improved knowledge x 

Hymenostemma 

pseudanthemis 
1779 MED ES U1 U1 no change x x no change x 

Iris boissieri 

1874 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

1874 ATL PT XX FV improved knowledge = improved knowledge not provided 

1874 MED ES U2 U1 no change = = no change = 

Iris lusitanica 
1875 MED ES XX XX improved knowledge improved knowledge x 

1875 MED PT XX FV improved knowledge x no change not provided 

Leuzea rhaponticoides 
1813 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

1813 MED PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

Limonium 

lanceolatum 

1639 ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

1639 MED ES XX XX no change  no change x 

1639 MED PT XX FV improved knowledge - improved knowledge - 

Linaria coutinhoi 
1716 MED ES N/A XX no change N/A  no change x 

1716 MED PT U1 XX different method x  no change x 

Linaria tursica 1717 MED ES U1 U2 improved knowledge x x no change x 

Luronium natans 
1831 ATL ES FV U2 genuine change - genuine change + 

1831 MED ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge x 

Lycopodium spp. 

1413 ATL ES FV U1 no change x no change x 

1413 ATL PT U2 U2 no change - - no change not provided 

1413 MED ES U1 XX improved knowledge =  no info provided x 

1413 MED PT U2 U2 no change x - improved knowledge not provided 

Lythrum flexuosum 1598 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

Marsilea batardae 1427 MED ES U2 U2 no change x - no change x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1427 MED PT XX U1 improved knowledge x no change x 

Marsilea quadrifolia 
1428 MED ES U2 U2 no change - = genuine change x 

1428 MED PT U2 U2 no change x x no change u 

Marsilea strigosa 1429 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

Micropyropsis 

tuberosa 
1879 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge = 

Narcissus asturiensis 

1865 ATL ES FV FV no change = improved knowledge x 

1865 ATL PT N/A FV improved knowledge N/A x no change x 

1865 MED ES FV FV no change = improved knowledge x 

1865 MED PT FV FV no change x no change x 

Narcissus 

bulbocodium 

1864 ATL ES FV FV no change x no change x 

1864 ATL PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

1864 MED ES FV FV no change x different method x 

1864 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Narcissus cavanillesii 
6276 MED ES XX U1 improved knowledge x improved knowledge x 

6276 MED PT U2 U2 no change - - improved knowledge - 

Narcissus cyclamineus 

1862 ATL ES XX XX no change  no change = 

1862 ATL PT U1 U1 no change x x no change = 

1862 MED PT U1 U1 no change x x no change = 

Narcissus fernandesii 
1860 MED ES FV FV no change = improved knowledge x 

1860 MED PT XX U1 improved knowledge x no change + 

Narcissus 

pseudonarcissus 

subsp. nobilis 

1857 ATL ES FV FV no change = improved knowledge x 

1857 ATL PT FV FV no change = improved knowledge u 

1857 MED ES FV FV no change x improved knowledge x 

1857 MED PT FV FV no change = improved knowledge u 

Narcissus triandrus 

1996 ATL ES XX FV improved knowledge = improved knowledge x 

1996 ATL PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

1996 MED ES XX FV improved knowledge = improved knowledge x 

1996 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Narcissus viridiflorus 1869 MED ES U1 XX no info provided -  no info provided x 

Omphalodes littoralis 1676 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

Ornithogalum 

reverchonii 
1839 MED ES XX FV improved knowledge = improved knowledge x 

Petrocoptis 

grandiflora 
1456 MED ES XX U1 genuine change x genuine change - 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Picris willkommii 
1783 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

1783 MED PT U1 U1 no change + x different method not provided 

Plantago algarbiensis 
1742 MED ES XX U2 improved knowledge x no info provided x 

1742 MED PT U2 U2 no change - - no change x 

Puccinellia pungens 1889 MED ES U1 XX no change +  no change x 

Rumex rupestris 1441 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

Ruscus aculeatus 

1849 ATL ES FV FV no change x no change x 

1849 ATL PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

1849 MED ES FV FV no change x no change x 

1849 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Salix salvifolia subsp. 

australis 

1434 MED ES N/A XX no change N/A  no change x 

1434 MED PT XX FV no change - improved knowledge x 

Santolina semidentata 

1775 ATL ES XX XX no change  no change x 

1775 MED ES XX XX no change  no change x 

1775 MED PT FV FV no change = improved knowledge = 

Scrophularia herminii 

1711 ATL ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge x 

1711 ATL PT XX FV improved knowledge = improved knowledge not provided 

1711 MED ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge x 

1711 MED PT FV FV improved knowledge = improved knowledge not provided 

Scrophularia 

sublyrata 

1735 ATL PT N/A FV improved knowledge N/A x no change not provided 

1735 MED ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge x 

1735 MED PT XX FV improved knowledge x no change not provided 

Silene mariana 1455 MED ES U2 U2 no change x - improved knowledge x 

Spiranthes aestivalis 

1900 ATL ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

1900 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1900 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

1900 MED PT XX U1 improved knowledge x no change not provided 

Thymelaea broteriana 

1582 ATL ES U1 U1 no change x - genuine change x 

1582 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

1582 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Thymus carnosus 
1681 MED ES U1 U2 improved knowledge - - no change u 

1681 MED PT XX FV improved knowledge - improved knowledge = 

Vandenboschia 

speciosa 

6985 ATL ES FV U2 improved knowledge - improved knowledge x 

6985 ATL PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

6985 MED ES XX U2 improved knowledge = improved knowledge x 



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027                   118 

Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Veronica micrantha 

1733 ATL ES XX XX no change  no change x 

1733 ATL PT XX XX no change  no change x 

1733 MED ES XX U1 different method - different method = 

1733 MED PT XX U1 improved knowledge x no change x 

Woodwardia radicans 

1426 ATL ES U1 U1 no change + x improved knowledge = 

1426 ATL PT XX U1 improved knowledge x no change u 

1426 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Fonte: Conservation status and trends of habitats and species, Agência Europeia do Ambiente, 2021. 
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Este é um resumo da lista de espécies de interesse comunitário com uma presença significativa 

na zona transfronteiriça ecológica e funcional de Espanha e Portugal, que têm um estado de 

conservação desfavorável ou uma tendência regressiva em 2018 em ambos os países. 

Tabla. 24. Espécies de fauna de interesse comunitário com um estatuto de conservação 

desfavorável ou tendência regressiva em 2018 no território de cooperação transfronteiriça 

Espanha – Portugal 2021-2027 
Cod.  

Art. 17 
Grupo Espécie 

ESPANHA 

CS-2018 

PORTUGAL 

CS-2018 

1191 

Amphibians  

Alytes obstetricans U1 U1 

1172 Chioglossa lusitanica U1 U1 

1216 Rana iberica U2 U1 

1102 

Fish  

Alosa alosa U2 U2 

1103 Alosa fallax U2 U1 

1133 Anaecypris hispanica U2 U2 

5303 Cobitis calderoni U2 U1 

5302 Cobitis paludica U2 U1 

1095 Petromyzon marinus U1 U1 

1095 Petromyzon marinus U2 U1 

1106 Salmo salar U2 U2 

1352 

Mammals  

Canis lupus U1 U1 

1363 Felis silvestris U1 U1 

1301 Galemys pyrenaicus U2 U2 

1338 Microtus cabrerae U2 U1 

1331 Nyctalus leisleri U1 U1 

1029 
Molluscs 

Margaritifera margaritifera U2 U2 

5382 Unio tumidiformis U2 U2 

1272 

Reptiles  

Chalcides bedriagai U1 U1 

1220 Emys orbicularis U1 U1 

1259 Lacerta schreiberi U1 U1 

1297 Vipera seoanei U1 U1 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 

Tabla. 25. Espécies de flora de interesse comunitário com um estado de conservação 

desfavorável ou tendência regressiva em 2018 no território de cooperação transfronteiriça 

Espanha - Portugal 2021-2027 
Cod.  

Art. 17 
Grupo Especie 

ESPAÑA 
CS-2018 

PORTUGAL 
CS-2018 

1722 

Vascular plants  

Antirrhinum lopesianum U1 U1 

1614 Apium repens U1 U2 

1762 Arnica montana U1 U1 

1603 Eryngium viviparum U1 U2 

1884 Festuca brigantina U1 U1 

1813 Leuzea rhaponticoides U1 U2 

1427 Marsilea batardae U2 U1 

1742 Plantago algarbiensis U2 U2 

1900 Spiranthes aestivalis U1 U1 

1733 Veronica micrantha U1 U1 

1426 Woodwardia radicans U1 U1 

Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2021. 
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Relatório sobre a implementação da Diretiva Aves em Espanha (Artigo 12º da Diretiva) 

Abaixo estão as informações fornecidas pelos Estados Membros e avaliações da UE sobre o estado 

e tendências das populações de aves realizadas por adjudicatários da Comissão Europeia 

(European Red List Consortium, em 2014, e Stichting BirdLife Europe com a BirdLife International 

e a IUCN em 2020). É feita referência às espécies de aves localizadas no território de cooperação 

Espanha - Portugal POCTEP 2021-2027. 

Globalmente, a avaliação do estatuto da população da UE foi realizada a nível das espécies. Para 

subespécies enumeradas nos anexos da Diretiva, para subespécies ou populações com o plano 

de ação internacional de espécies e para as suas contrapartidas específicas, foi realizada uma 

avaliação adicional a nível de subespécies ou populações. 

As avaliações a nível de espécies e subespécies são fornecidas na lista abaixo. 

Tabla. 26. Estatuto e tendências da população de aves da UE nos sítios da Rede Natura 2000 da 

zona transfronteiriça do território de cooperação transfronteiriça Espanha - Portugal 2021-2027, 

período 2013-2018 

Cod. 

Art. 12 
Espécie Estado 

Tendência da população 

reprodutora invernal 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

A899 Accipiter gentilis Seguro - -   

A899 Accipiter gentilis all others Seguro - -   

A898 Accipiter nisus Seguro = +   

A898 Accipiter nisus all others Seguro = +   

A298 Acrocephalus arundinaceus Declinante - -   

A297 Acrocephalus scirpaceus Seguro = =   

A168 Actitis hypoleucos Declinante - -   

A324 Aegithalos caudatus Seguro = =   

A079 Aegypius monachus Seguro + +   

A247 Alauda arvensis Declinante - - NE NE 

A475 Alaudala rufescens Declinante - -   

A229 Alcedo atthis Seguro = = NE NE 

A110 Alectoris rufa  - -   

A110 Alectoris rufa Casi amenazado     

A053 Anas platyrhynchos Seguro = = - - 

A255 Anthus campestris Seguro = =   

A259 Anthus spinoletta Desconocido X x   

A256 Anthus trivialis Agotado = -   

A226 Apus apus Casi amenazado - -   

A424 Apus caffer Casi amenazado + +   

A227 Apus pallidus Desconocido X x   

A405 Aquila adalberti Amenazado + + + + 

A091 Aquila chrysaetos Seguro = +   

A707 Aquila fasciata Seguro = =   

A773 Ardea alba Seguro + + + + 

A028 Ardea cinerea Seguro - +   

A029 Ardea purpurea Seguro - +   

A024 Ardeola ralloides Seguro - +   

A222 Asio flammeus Agotado F - NE NE 

A221 Asio otus Desconocido X x   

A218 Athene noctua      

A218 Athene noctua Desconocido X =   

A059 Aythya ferina Amenazado - - - - 
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Cod. 

Art. 12 
Espécie Estado 

Tendência da população 

reprodutora invernal 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

A060 Aythya nyroca Desconocido X x x x 

A215 Bubo bubo  + +   

A215 Bubo bubo Seguro     

A025 Bubulcus ibis Seguro + +   

A133 Burhinus oedicnemus Desconocido X x NE NE 

A087 Buteo buteo Seguro = +   

A243 Calandrella brachydactyla Seguro + =   

A224 Caprimulgus europaeus Desconocido X x   

A225 Caprimulgus ruficollis Casi amenazado - -   

A364 Carduelis carduelis      

A364 Carduelis carduelis Seguro = =   

A479 Cecropis daurica Seguro + =   

A268 Cercotrichas galactotes Declinante - -   

A637 Certhia brachydactyla all others Seguro + +   

A288 Cettia cetti Seguro = =   

A138 Charadrius alexandrinus Declinante - - + + 

A136 Charadrius dubius Desconocido X x   

A430 Chersophilus duponti Amenazado - -   

A734 Chlidonias hybrida Desconocido X +   

A197 Chlidonias niger Agotado = -   

A363 Chloris chloris      

A363 Chloris chloris Seguro - =   

A031-A Ciconia ciconia      

A031-A Ciconia ciconia  + +   

A031-A Ciconia ciconia Seguro     

A030 Ciconia nigra Seguro - +   

A264 Cinclus cinclus Desconocido X =   

A080 Circaetus gallicus Seguro + +   

A081 Circus aeruginosus Seguro = + NE NE 

A082 Circus cyaneus Amenazado - x NE NE 

A084 Circus pygargus Amenazado - x   

A289 Cisticola juncidis Seguro = =   

A211 Clamator glandarius Amenazado - =   

A373 Coccothraustes coccothraustes Seguro + x   

A206 Columba livia No evaluado nordeste NE   

A206 Columba livia Seguro = =   

A206-X Columba livia No evaluado nordeste NE   

A206-X Columba livia Seguro = =   

A207 Columba oenas Seguro + +   

A687 Columba palumbus palumbus Seguro + +   

A231 Coracias garrulus Desconocido X u   

A350 Corvus corax Seguro = +   

A349 Corvus corone Seguro = +   

A347 Corvus monedula Seguro + +   

A113 Coturnix coturnix Desconocido X x   

A212 Cuculus canorus Seguro - =   

A483 Cyanistes caeruleus s. str. Seguro = +   

A481 Cyanopica cooki Seguro + +   

A738 Delichon urbicum Agotado = -   

A658 Dendrocopos major all others Seguro + +   

A869 Dryobates minor Casi amenazado - u   

A026 Egretta garzetta Seguro - + + + 

A399 Elanus caeruleus Seguro = x   

A383 Emberiza calandra Seguro - =   

A378 Emberiza cia Seguro - =   
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Cod. 

Art. 12 
Espécie Estado 

Tendência da população 

reprodutora invernal 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

A377 Emberiza cirlus Seguro = =   

A376 Emberiza citrinella Declinante - -   

A379 Emberiza hortulana Casi amenazado - x   

A381 Emberiza schoeniclus Declinante - -   

A269 Erithacus rubecula Seguro = =   

A095 Falco naumanni Seguro = +   

A103 Falco peregrinus Seguro + + NE NE 

A099 Falco subbuteo Seguro = +   

A096 Falco tinnunculus Seguro - - NE NE 

A322 Ficedula hypoleuca Declinante - -   

A657 Fringilla coelebs all others Seguro = =   

A125 Fulica atra Agotado = - - = 

A244 Galerida cristata Declinante - -   

A245 Galerida theklae Seguro + + NE NE 

A153 Gallinago gallinago Declinante - -   

A123 Gallinula chloropus Seguro - =   

A342 Garrulus glandarius Seguro = +   

A189 Gelochelidon nilotica Seguro = +   

A135 Glareola pratincola Casi amenazado - +   

A078 Gyps fulvus Seguro + +   

A092 Hieraaetus pennatus Seguro + = NE NE 

A131 Himantopus himantopus Seguro = = = = 

A300 Hippolais polyglotta Seguro + =   

A251 Hirundo rustica Declinante - -   

A488 Iduna opaca Seguro = =   

A022 Ixobrychus minutus Desconocido X =   

A233 Jynx torquilla Agotado = -   

A338 Lanius collurio Seguro + =   

A496 Lanius meridionalis Amenazado - -   

A341 Lanius senator Casi amenazado - -   

A181 Larus audouinii Amenazado - = NE NE 

A489 Larus fuscus all others   +   

A489 Larus fuscus all others Seguro -    

A604 Larus michahellis Desconocido X x   

A179 Larus ridibundus Amenazado = -   

A476 Linaria cannabina Agotado + -   

A292 Locustella luscinioides Desconocido X x   

A497 Lophophanes cristatus Seguro = -   

A369 Loxia curvirostra Seguro + =   

A246 Lullula arborea Seguro = =   

A271 Luscinia megarhynchos Seguro = +   

A889 Mareca strepera Seguro + + + + 

A242 Melanocorypha calandra Agotado = -   

A230 Merops apiaster Seguro = -   

A073 Milvus migrans Seguro + + NE NE 

A074 Milvus milvus Seguro + + + x 

A280 Monticola saxatilis Desconocido X =   

A281 Monticola solitarius Seguro = =   

A262 Motacilla alba Seguro = =   

A261 Motacilla cinerea Seguro = x   

A260 Motacilla flava Agotado = -   

A319 Muscicapa striata Agotado = -   

A077 Neophron percnopterus Amenazado - -   

A058 Netta rufina      

A058 Netta rufina Seguro + + + + 
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Cod. 

Art. 12 
Espécie Estado 

Tendência da população 

reprodutora invernal 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

A023 Nycticorax nycticorax Seguro = =   

A278 Oenanthe hispanica Declinante - -   

A279 Oenanthe leucura Agotado = -   

A277 Oenanthe oenanthe Casi amenazado - -   

A337 Oriolus oriolus Seguro = =   

A129 Otis tarda Seguro - + - + 

A214 Otus scops Desconocido X x   

A330 Parus major Seguro + +   

A620 Passer domesticus s. str.      

A620 Passer domesticus s. str. Agotado = -   

A355 Passer hispaniolensis Seguro + +   

A356 Passer montanus Agotado = -   

A472 Periparus ater all others Seguro = =   

A072 Pernis apivorus Seguro = =   

A357 Petronia petronia Seguro + +   

A391 Phalacrocorax carbo sinensis Seguro + + + + 

A115-X Phasianus colchicus Amenazado = x   

A115-X Phasianus colchicus Seguro = =   

A273 Phoenicurus ochruros Seguro = +   

A274 Phoenicurus phoenicurus Seguro + +   

A499 Phylloscopus bonelli s. str. Seguro + =   

A572 Phylloscopus collybita s. str. Seguro + =   

A618 Phylloscopus ibericus Seguro = +   

A343 Pica pica Seguro = =   

A867 Picus sharpei Declinante - -   

A034 Platalea leucorodia Seguro + + + + 

A005 Podiceps cristatus Seguro - - + + 

A008 Podiceps nigricollis Seguro - - - = 

A722 Porphyrio porphyrio porphyrio Seguro - +   

A266 Prunella modularis Seguro - -   

A420 Pterocles orientalis Amenazado - -   

A250 Ptyonoprogne rupestris Seguro = +   

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Seguro + + NE NE 

A372 Pyrrhula pyrrhula Seguro + -   

A118 Rallus aquaticus Desconocido X u   

A132 Recurvirostra avosetta Seguro - = + + 

A318 Regulus ignicapilla Seguro + +   

A317 Regulus regulus Agotado = -   

A336 Remiz pendulinus Desconocido X -   

A249 Riparia riparia Agotado = -   

A275 Saxicola rubetra Amenazado - -   

A276 Saxicola torquatus Seguro - =   

A361 Serinus serinus Seguro - -   

A332 Sitta europaea Seguro + +   

A857 Spatula clypeata Casi amenazado - - + + 

A885 Sternula albifrons Seguro = -   

A209 Streptopelia decaocto Seguro + +   

A210 Streptopelia turtur Casi amenazado - -   

A219 Strix aluco Seguro = =   

A352 Sturnus unicolor Seguro - +   

A311 Sylvia atricapilla Seguro + +   

A310 Sylvia borin Declinante - -   

A304 Sylvia cantillans Seguro + +   

A309 Sylvia communis Seguro = +   

A303 Sylvia conspicillata Seguro = =   
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Cod. 

Art. 12 
Espécie Estado 

Tendência da população 

reprodutora invernal 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

a curto 

prazo 

a longo 

prazo 

A570 Sylvia hortensis s. str. Seguro + +   

A305 Sylvia melanocephala Seguro = +   

A302 Sylvia undata Casi amenazado - -   

A004 Tachybaptus ruficollis Seguro = = = + 

A228 Tachymarptis melba Desconocido X x   

A048 Tadorna tadorna Seguro = + + + 

A128 Tetrax tetrax Amenazado - - - - 

A162 Tringa totanus Amenazado - - - = 

A676 Troglodytes troglodytes all others Seguro + =   

A283 Turdus merula Seguro + +   

A285 Turdus philomelos Seguro + =   

A287 Turdus viscivorus Seguro = =   

A213 Tyto alba Seguro - =   

A232 Upupa epops Seguro = =   

A142 Vanellus vanellus Amenazado - - - - 

+: Creciente / =: Estable / X: Desconocido / -: Decreciente / F: Fluctuante / tu: Incierto 

FonteMITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021 

2.2.2.5. Quadro de Ação Prioritária Rede Natura 2000 

Segue-se um resumo do Quadro de Ação Prioritária a nível das regiões e da Administração Geral 

do Estado Espanhol, uma vez que não foi possível encontrar informação homogénea para o 

Estado português.. 

Tabla. 27. Ações dos Quadros de Ação Prioritária Natura 2000 do território elegível para 

financiamento do FEDER 

Medidas Tipos AGE Andaluzia Castela e Leão Extremadura Galiza Total geral 

1. Medidas 

horizontais e 

custos 

administrativos 

relacionados 

com a rede 

Natura 2000 

E.1.1. 295.714,43 19.890.000 1.301.039,63 150.000 1.518.902,28 23.155.656,34 

E.1.2. 2.110.000 22.096.400 1.059.787,25 2.819.286 5.769.334,12 33.854.807,37 

E.1.3. 12.987.180 11.790.070,84 1.363.814,49 97.000 12.478.960,71 38.717.026,04 

E.1.4. 1.807.285,57 11.015.000 370.494,73 8.000 96.999,99 13.297.780,29 

E.1.5. 4.389.603 16.700.000 393.881,44 512.48 1.658.202,00 23.654.171,44 

2.a Medidas 

para a 

manutenção e 

restauro de 

espécies e 

habitats 

relacionados 

com sítios 

Natura 2000 

E.2.1.a. 191.208 2.802.608,15   665.232,93 3.659.049,08 

E.2.2.a. 37.429 64.321.502,28 1.854.770,37  179.629,57 66.393.331,22 

E.2.3.a. 165.714,28 1.968.181,91 135.222,65  121.999,15 2.391.117,99 

E.2.4.a. 93.000 32.746.693,63 1.919.354,32  117.268,87 34.876.316,83 

E.2.5.a. 288.000 69.296.178,82 10.091,24  144.614,59 69.738.884,65 

E.2.6.a. 8.562.974,29 42.734.746,85 5.624.858,57  494.485,33 57.417.065,03 

E.2.7.a. 999.142,86 4.565.393,27 22.200,73 15.000 488.691,66 6.090.428,52 

E.2.8.a. 12.401.031,48 5.834.312,61 3.790.270,68 707.143 1.208.909,46 23.941.667,22 

E.2.9.a. 10.000 2.575.245,03 4.711.712,19 240.002 93.990,27 7.630.949,50 

2.b Medidas 

adicionais de 

"infraestruturas 

verdes" para 

além da Natura 

2000 (reforço 

da coerência) 

E.2.1.b. 89.793 506.335,29   112.142,85 708.271,14 

E.2.2.b.  42.526.176,71 860.057,46  51.285,72 43.437.519,89 

E.2.3.b.  80.969,86 62.702,77  6.945,72 150.618,35 

E.2.4.b.  14.180.151,84 890.005,05  38.261,87 15.108.418,76 

E.2.5.b.  26.598.578,72 4.679,31  48.571,42 26.651.829,45 

E.2.6.b.  33.622.553,95 2.608.248,23  349.642,84 36.580.445,02 
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Medidas Tipos AGE Andaluzia Castela e Leão Extremadura Galiza Total geral 

E.2.7.b.  2.351.685,97 10.294,49 1.500 80.062,16 2.443.542,62 

E.2.8.b 2.285.714,29 1.500.533,11 1.757.549,40 22.144 975.472,87 6.541.413,67 

E.2.9.b  78.922,86 1.979.348,77 2.857 42.142,86 2.103.271,49 

3. Medidas 

adicionais 

específicas 

para espécies 

não 

relacionadas 

com 

ecossistemas 

ou habitats 

específicos 

E.3.1. 8.739.214,86 19.588.603,29 5.838.061,47 768.007 1.235.000,01 36.168.886,63 

E.3.2.  90.000,00 1.081.238,05  42.823 1.214.061,05 

 Total  55.453.005,04 449.460.845 37.649.683,28 5.343.424 28.019.572,25 575.926.529,57 

Fonte: MITECO, 2021. 

2.2.3. Espaços naturais  

2.2.3.1. Espaços naturais protegidos 

Independentemente dos espaços catalogados no âmbito da Rede Natura 2000, a faixa destaca-

se pela presença contínua de áreas naturais protegidas pela legislação espanhola e portuguesa. 

Muitas delas são protegidas internacionalmente, através de figuras como Reservas da Biosfera, 

Zonas Húmidas RAMSAR, sítios naturais da Lista do Património Mundial, OPSAR, etc. 

Em Espanha, é aplicável a Lei 42/2007 sobre Património Natural e Biodiversidade, que estabelece 

que as zonas do território nacional, incluindo as águas continentais e as águas marítimas sob 

soberania ou jurisdição nacional, incluindo a zona económica exclusiva e a plataforma continental, 

que satisfaçam pelo menos um dos seguintes requisitos e sejam declaradas como tal, são 

consideradas Espaços Naturais Protegidos: 

• Conter sistemas ou elementos naturais que sejam representativos, únicos, frágeis, 

ameaçados ou de especial interesse ecológico, científico, paisagístico, geológico ou 

educacional. 

• Ser especialmente dedicado à proteção e manutenção da diversidade biológica, 

geodiversidade e dos recursos naturais e culturais associados. 

Dependendo dos bens e valores a proteger e dos objetivos de gestão a cumprir, os Espaços 

Naturais Protegidos, terrestres ou marinhos, são classificados em cinco categorias básicas a nível 

estatal, estabelecidas pela Lei 42/2007 de 13 de dezembro de 2007. Contudo, dado que a maioria 

das Comunidades Autónomas desenvolveu a sua própria legislação sobre áreas protegidas, 

existem atualmente mais de 40 designações diferentes para Espaços Naturais Protegidos em 

Espanha. 

Em conformidade com a Lei 42/2007, de 13 de dezembro, sobre Património Natural e 

Biodiversidade, os Espaços Naturais Protegidos, terrestres ou marinhos, serão classificados, pelo 

menos, numa das seguintes categorias, em função dos bens e valores a proteger e dos objetivos 

de gestão a cumprir: 

• Parques: Áreas naturais que, devido à beleza das suas paisagens, à representatividade dos 

seus ecossistemas ou à singularidade da sua flora, fauna ou diversidade geológica, 
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incluindo as suas formações geomorfológicas, possuem valores ecológicos, estéticos, 

educativos e científicos cuja conservação merece uma atenção preferencial. Esta categoria 

inclui os Parques Nacionais, que são regidos pela sua legislação específica e integram a 

Rede de Parques Nacionais. 

• Reservas Naturais: Áreas naturais cuja criação se destina a proteger ecossistemas, 

comunidades ou elementos biológicos que, devido à sua raridade, fragilidade, 

importância ou singularidade, merecem uma valorização especial. 

• Áreas Marinhas Protegidas: Espaços naturais designados para a proteção dos 

ecossistemas, comunidades ou elementos biológicos ou geológicos do meio marinho, 

incluindo as áreas inter e submarinhas, que, devido à sua raridade, fragilidade, 

importância ou singularidade, merecem uma proteção especial. Podem adotar esta 

categoria específica ou ser protegidos por qualquer outra figura de proteção dos espaços 

prevista na Lei 42/2007, de 13 de dezembro. A Lei 41/2010, de 29 de dezembro, sobre a 

Proteção do Meio Marinho cria e regulamenta a Rede de Áreas Marinhas Protegidas de 

Espanha. 

• Monumentos naturais: Áreas ou elementos da natureza que consistem basicamente em 

formações de notória singularidade, raridade ou beleza, que merecem ser objeto de 

proteção especial. Isto inclui também árvores e formações geológicas singulares e 

monumentais, sítios paleontológicos e mineralógicos, estratótipos e outros elementos da 

geologia que são de especial interesse devido à singularidade ou importância dos seus 

valores científicos, culturais ou paisagísticos. 

• Paisagens Protegidas: Partes do território que as Administrações competentes 

consideram dignas de proteção especial devido aos seus valores naturais, estéticos e 

culturais, e de acordo com a Convenção Europeia da Paisagem do Conselho da Europa. 

A informação oficial sobre cada um dos Espaços Naturais Protegidos existentes em Espanha 

consta do Inventário Espanhol de Espaços Naturais Protegidos, Rede Natura 2000 e Áreas 

protegidas por instrumentos internacionais, enquanto se aguarda a implementação regulamentar. 

A Espanha contribui com um total de 1.787 sítios e uma superfície total de 125.771,58 km2 para 

esta rede peninsular da Espaços Naturais Protegidos, enquanto Portugal continental contribui 

com 47 áreas protegidas e 7.360 km2 de superfície. Contando as áreas localizadas de ambos os 

lados da fronteira, em contacto direto ou a uma distância muito próxima, a superfície com alguma 

forma de proteção, sem contar as áreas catalogadas na Rede Natura 2000, excede os 9.100 km2 

ao longo dos municípios fronteiriços de ambos os lados. 

A Rede Nacional Portuguesa de Áreas Protegidas (RNAP) é composta por áreas protegidas 

classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de julho de 2008 e dos respetivos 

diplomas de classificação regional. As áreas protegidas incluem áreas continentais terrestres e 

aquáticas e áreas marinhas onde a biodiversidade ou outros fenómenos naturais têm, devido à 

sua raridade, valor científico, ecológico, social ou paisagístico, uma relevância especial que requer 

medidas específicas de conservação e gestão, a fim de promover a gestão racional dos recursos 

naturais e a valorização do património natural e cultural, regulando intervenções artificiais que os 

possam degradar. 

A classificação de uma Área Protegida (AP) visa dotá-la de um estatuto de proteção jurídica 

adequado para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos e do património 

geológico, bem como para a valorização da paisagem. 
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O processo de criação de Áreas Protegidas é atualmente regulado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008 

de 24 de julho de 2008. A classificação das AP com âmbito nacional pode ser proposta pela 

autoridade nacional ou por qualquer entidade pública ou privada; a avaliação técnica pertence ao 

ICNF, sendo a classificação a que decide a tutela. No caso de AP de âmbito regional ou local, a 

classificação pode ser efetuada por Municípios ou Associações de Municípios, tendo em conta as 

condições e termos previstos no artigo 15º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho. 

As tipologias existentes são: 

• Parque Nacional. Um Parque Nacional é definido como uma área que contém 

maioritariamente amostras representativas de regiões naturais características, paisagens 

naturais e humanizadas, biodiversidade e geossítios, com valor científico, ecológico ou 

educativo. 

• A classificação de um Parque Nacional visa proteger os valores naturais existentes, 

conservando a integridade dos ecossistemas, tanto em termos de elementos constituintes 

e processos ecológicos inerentes, como a adoção de medidas compatíveis com os 

objetivos da sua classificação. 

• Parque Natural. Um Parque Natural é definido como uma área contendo 

predominantemente ecossistemas naturais ou seminaturais, onde a preservação a longo 

prazo da biodiversidade pode depender da atividade humana, assegurando um fluxo 

sustentável de produtos e serviços naturais. 

• A classificação de um Parque Natural visa proteger os valores naturais existentes, 

contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional, e a adoção de medidas 

compatíveis com os objetivos da sua classificação. 

• Reserva Natural. Uma Reserva Natural é uma área que contém características ecológicas, 

geológicas e fisiográficas, ou outros atributos de valor científico, ecológico ou educativo, 

e que não é habitada de forma permanente ou significativa. 

• Paisagem Protegida. Uma Paisagem Protegida é entendida como sendo um espaço que 

contém paisagens resultantes da interação harmoniosa do homem e da natureza, e que 

são de grande valor estético, ecológico ou cultural. 

• A classificação Paisagem Protegida visa proteger os valores naturais e culturais existentes, 

salientando a identidade local e adotando medidas compatíveis com os objetivos da sua 

classificação. 

• Monumento Natural. Um Monumento Natural é entendido como sendo um facto natural 

que contém um ou mais aspetos que, devido à sua singularidade, raridade ou 

representatividade em termos ecológicos, estéticos, científicos e culturais, exigem a sua 

conservação e a manutenção da sua integridade. 

• A classificação de Monumento Natural visa proteger os valores naturais, ou seja, as 

ocorrências notáveis do património geológico, na integridade das suas características e 

nas áreas imediatamente circundantes, e a adoção de medidas compatíveis com os 

objetivos da sua classificação. 

• Área Privada Protegida. Pode ser classificada como Área Protegida de carácter privado, 

designada como Área Privada Protegida, em terras privadas não incluídas em Áreas 

Protegidas onde se verifica a ocorrência de valores naturais que apresentam, devido à sua 
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raridade, valor científico, ecológico, social ou paisagístico, de especial relevância que 

exigem medidas específicas de conservação e gestão. 

A designação é feita a pedido do respetivo titular, através de um procedimento de pedido 

especial (regulamentado pela Portaria n.º 1181/2009 de 7 de outubro) e reconhecimento 

pela autoridade nacional. O terreno atribuído à designação de Área Privada Protegida faz 

parte do RNAP e está sujeito ao protocolo de gestão acordado com a autoridade nacional 

após reconhecimento.  

Com exceção do "Parque Nacional", as Áreas Protegidas (AP) de âmbito regional ou local podem 

adotar qualquer uma das tipologias acima mencionadas, e devem ser acompanhadas da 

denominação "regional" ou "local", conforme o caso. ("regional" quando está envolvido mais do 

que um município, "local" quando está envolvido apenas um município). 

As AP e APP nacionais pertencem automaticamente ao RNAP (Rede Nacional de Áreas 

Protegidas); no caso de AP de âmbito regional ou local, a integração ou exclusão do RNAP 

depende de uma avaliação por parte da autoridade nacional. 

As principais figuras localizadas na área de cooperação de ambos os lados da raia fronteiriça 

incluem:  

• Os 3 parques nacionais; a Área Natural de Doñana em Huelva, o Parque Nacional de 

Monfragüe em Cáceres e o Parque Nacional da Peneda-Gerês que ocupa superficialmente 

áreas do Alto Tâmega ao Alto Minho na fronteira com a Galiza. 

• Um número significativo de parques naturais, entre os quais se destacam os seguintes 

pela sua dimensão e gestão partilhada entre os dois países; o Parque Natural da Serra de 

Aracena e Picos de Aroche em Huelva ( 186.616,12 ha), o Parque Natural do Vale do 

Guadiana no Baixo Alentejo ( 69.773,00 ha), o Parque Natural da Serra de São Mamede 

no Alto Alentejo ( 55.524,00 ha), o Parque Natural de Montesinho em Trás-os-Montes 

(75.000,00 ha) e os parques naturais internacionais das Arribas do Douro entre Zamora e 

Salamanca em Espanha e Beiras e Serra de Estrela, Douro e Trás-os-Montes em Portugal 

(191.184,23 ha) e o Tejo Internacional que atravessa a província espanhola de Cáceres e 

os territórios portugueses da Beira Baixa e Alto Alentejo (50,129,23 ha). 

• Além disso, podem ser observadas várias reservas, sítios, monumentos e paisagens 

naturais, bem como outras figuras específicas das legislações regionais; Reserva Natural 

da Serra de la Malcata (16.348,00 ha), Área de Interesse Regional Serra de San Pedro 

(115.176,75 ha), Sítio Natural Serra Pelada e Rivera del Aserrador (12.234,37 ha) ou várias 

Áreas de Proteção Especial de Valores Naturais na comunidade galega (Baixo Minho, 

Estuário do Minho, Baixo Lima, Rio Tâmega ou Pena Maseira). 

As áreas naturais protegidas presentes na Península Ibérica são mostradas abaixo; as localizadas 

no território de cooperação POCTEP 2021-2027 podem ser vistas na imagem. 
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Ilustración. 21. Espaços Naturais Protegidos na Península Ibérica 

 

Fonte: MITECO e o Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. 

Anexo 2. Espaços Naturais Protegidos (quadro 90) lista todos os Espaços Naturais Protegidos 

existentes no espaço de cooperação. 

Só os Espaços Naturais Protegidos localizados na zona transfronteiriça do território de 

cooperação POCTEP 2021-2027, a sua declaração e autoridade de gestão são enumerados abaixo. 

Tabla. 28. Espaços naturais protegidos localizados na zona transfronteiriça do território de 

cooperação POCTEP 2021-2027. 

Título 
Figura de 

proteção 
Declaração 

Autoridade de 

Gestão 

ESPANHA 

Arribes del Duero 
Parque 

Natural 

Lei 5/2002 de 11 de abril de 2002 sobre a declaração 

do Parque Natural Arribes del Duero (Salamanca-

Zamora). 

Junta de Castela e 

Leão 

Baixa Limia-Serra do 

Xurés 

Parque 

Natural 

Decreto 29/1993 de 11 de fevereiro de 1993 que 

declara o Parque Natural da Baixa Limia-Serra do 

Xurés. 

Junta da Galiza 

Parque Natural do 

Tejo Internacional 

Parque 

Natural 

Lei 1/2006 de 7 de julho de 2006 que declara o 

Parque Natural do Tejo Internacional. 

Junta de 

Extremadura 

Serra de Aracena e 

Picos de Aroche 

Parque 

Natural 

Lei 2/1989 de 18 de julho de 1989 que aprova o 

Inventário dos Espaços Naturais Protegidos da 

Andaluzia e estabelece medidas adicionais para a 

sua proteção. 

Junta da Andaluzia 

PORTUGAL 

Peneda-Gerês 
Parque 

Nacional 

DL n. 187/71 de 8 de maio / RCM n. 11-A/11 de 4 de 

fevereiro 
ICNF 

Douro Internacional 
Parque 

Natural 

DL n. 8/98 de 11 de maio / RCM n. 120/05 de 29 de 

julho 
ICNF 

Serra de Säo Mamede 
Parque 

Natural 
DL n.121/89 - 14 de abril e D.Reg.20/04 - 20 de maio ICNF 

Montesinho 
Parque 

Natural 

DL n. 355/79 de 30 agosto e D.Reg. n. 5-A/97 de 4 

de abril / RCM n. 179/08 de 24 de novembro 
ICNF 

Tejo Internacional 
Parque 

Natural 

D.Reg. 9/00 - 18 ago e D.Reg. 3/04 - 12 fev e D.Reg. 

21/06 * D.Reg. 9/00 - 18 ago e D.Reg. 3/04 - 12 fev e 

D.Reg. 21/06 * D.Reg. 21/06 

ICNF 

Vale do Guadiana 
Parque 

Natural 
DL n.28/95 - 18 nov ICNF 

https://patrimonionatural.org/ficheros/arribesdeldueroleydecalracionpdf120810_190752.pdf
https://patrimonionatural.org/ficheros/arribesdeldueroleydecalracionpdf120810_190752.pdf
https://patrimonionatural.org/ficheros/arribesdeldueroleydecalracionpdf120810_190752.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2E12_1_es_0.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2E12_1_es_0.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2E12_1_es_0.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2006%20Aut%20Ley%201%20Tajo%20Internacional%20Parque%20Natural.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2006%20Aut%20Ley%201%20Tajo%20Internacional%20Parque%20Natural.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/60/1


 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha -Portugal (POCTEP) 2021-2027 130 

Título 
Figura de 

proteção 
Declaração 

Autoridade de 

Gestão 

Serra Malcata 
Reserva 

Natural 
DL n. 294/81 - 16 out e D. Reg 28/99 - 30 nov. ICNF 

Sapal de Castro Marim 

e Vila Real de Santo 

António 

Reserva 

Natural 
DL n. 162/75 - 27 enquadramento ICNF 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 

Os instrumentos de planeamento para estas áreas são os Planos de Gestão de Recursos Naturais 

(PORN), no caso de Espanha, e os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP), no caso 

de Portugal. O quadro anexo mostra os regulamentos e instrumentos de planeamento e gestão 

das Áreas Naturais Protegidas localizadas na zona transfronteiriça do território de cooperação 

POCTEP 2021-2027. 

Tabla. 29. Instrumentos de planeamento para as Áreas Naturais Protegidas localizadas na zona 

transfronteiriça do território de cooperação POCTEP 2021-2027. 

Área Protegida Plano de Ordenamento das Áreas Protegidas 

ESPANHA 

Parque Natural Arribes del Duero 

Decreto 164/2001, de 7 de junho de 2001, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais para a zona natural das Arribas do Douro (Salamanca-

Zamora). (BOCYL 13-06-01). Inclui correção de erros (BOCYL 20-07-01). 

Ordens de 30 de abril de 1992, dando início aos Planos de Gestão de Recursos 

Naturais para as zonas naturais de Candelario, Arribes del Duero, Sierra de 

Urbión, Riberas de Castronuño e Hayedo de Riofrío de Riaza (BOCYL 22-5-92). 

Baixa Limia - Parque Natural da 

Serra do Xurés 

Decreto 32/1993 de 11 de fevereiro de 1993 que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais do Parque Natural da Baixa Limia. 

Decreto 64/2009, de 19 de fevereiro, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais do Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. 

Parque Natural do Tejo 

Internacional 

Decreto 111/2018, de 17 de julho, que altera o Decreto 208/2014, de 2 de 

Setembro, que aprova o Plano de Gestão dos Recursos Naturais do Parque 

Natural do Tejo Internacional.  

Portaria de 25 de março de 2015 que aprova o Plano Diretor para a Utilização e 

Gestão da Reserva Natural do Tejo Internacional 

Decreto 208/2014, de 2 de setembro, que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais do Parque Natural do Tejo Internacional. 

Decreto 10/2011, de 4 de fevereiro, que altera o Decreto 187/2005, de 26 de 

Julho, que aprova o Plano de Gestão dos Recursos Naturais para a Área Natural 

do Tejo Internacional. 

Decreto 187/2005 de 26 de julho de 2005 que aprova o Plano de Gestão dos 

Recursos Naturais para a Área Natural do Tejo Internacional. 

Decreto 176/2006, de 17 de outubro, que altera o Decreto 187/2005, de 26 de 

julho, que aprova o Plano de Gestão dos Recursos Naturais para a Área Natural 

do Tejo Internacional. 

Serra de Aracena e Picos de 

Aroche 

Decreto 210/2003, de 15 de julho, que aprova o Plano de Recursos Naturais e 

Desenvolvimento e o Plano Diretor para a Utilização e Gestão do Parque Natural 

da Serra de Aracena y Picos de Aroche (Boja no. 165 de 28 de Agosto). 

Portaria de 6 de Junho de 2011, prorrogando a validade dos Planos Diretores de 

Utilização e Gestão dos Parques Naturais Montes de Málaga e Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche e do Plano de Gestão dos Recursos Naturais das Serras de 

Alhama, Tejeda e Almijara, aprovados pelo Decreto 187/2003 de 24 de junho, 

Decreto 210/2003 de 15 de julho e Decreto 145/1999 de 15 de junho, 

respetivamente (Boja n.º 131 de 6 de julho). 

PORTUGAL 

1 - PNPG Parque Nacional da 

Peneda-Gerês 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A / 2011 de 4 de fevereiro; 

Retificação n.º 10-A / 2011, 5 de abril de 2011 

https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/02501/0000200030.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/04/06701/0000200002.pdf
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Área Protegida Plano de Ordenamento das Áreas Protegidas 

RCM No. 11-A / 2011 de 4 de fevereiro de 2011 é a revisão deste plano de 

ordenamento territorial, inicialmente publicado pela RCM No. 134/95 de 11 de 

novembro de 1995. 

2 - Parque Natural de 

Montesinho 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 179/2008 de 24 de novembro de 2008 

5 - PNDI Douro Internacional 

Parque Natural 
Resolução do Conselho de Ministros nº 120/2005, 29 de julho de 2005 

7 - Parque Natural do Tejo 

Internacional PNT 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 176/2008 de 24 de novembro. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 67/2013 de 28 de outubro - que altera 

a RCM n.º 176/2008. 

Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2014 de 2014-03-10 - segunda 

alteração à RCM nº 176/2008. 

9 - PNSSM Parque Natural da 

Serra de São Mamede 

Resolução do Conselho de Ministros nº 77/2005, 21 de março de 2005 

Documentos 

13 - PNVG - Reserva Natural do 

Vale do Guadiana 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 161/2004, de 10 de novembro de 2004 

16 RNSM Serra da Malcata 

Reserva Natural 
Resolução do Conselho de Ministros nº 80/2005 de 29 de março de 2005 

23 - RNSCMVRSA Reserva 

Natural de Sapal de Castro 

Marim e Vila Real de Santo 

António  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 181/2008 de 24 de novembro de 2008 

Antes da publicação do RCM nº 141/2005, de 23 de agosto, existia um 

regulamento para esta área protegida, publicado pela Portaria nº 337/78, de 4 

de junho, alterada pela Portaria nº 490/90, de 30 de junho.  

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 

Na zona transfronteiriça do território do POCTEP 2021-2027, para além das zonas naturais acima 

mencionadas, há uma série de zonas naturais cuja proteção jurídica se situa a nível regional. 

O Anexo 2. Espaços Naturais Protegidos (quadro 89) fornece uma lista completa de espaços 

naturais cuja proteção legal é a nível regional. Das áreas indicadas no território do POCTEP 2021-

2027, as localizadas na zona transfronteiriça são enumeradas abaixo. 

Tabla. 30. Zonas naturais com estatuto de proteção jurídica a nível regional na zona 

transfronteiriça do território de cooperação POCTEP 2021-2027 em Espanha. 
Categoria de proteção Título Código 

Andaluzia 

Parque Natural Serra de Aracena e Picos de Aroche ES0000051 

Reserva Natural Concertada Porto Moral ES615019 

Castela e Leão 

Parque Natural Arribes del Duero ES410002 

Extremadura 

Corredor Ecológico e de Biodiversidade Rio Alcarrache ES431005 

Parque Natural Parque Natural do Tejo Internacional ES432036 

Galiza 

Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures ES113001 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Baixa Límias ES113005 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Baixa Limia-Serra do Xures ES113006 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Baixo Minho ES114004 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Esteiro do Minho ES114010 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Gandaras de Budiño EN114011 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Pena Maseira EN113012 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio Tâmega EN113011 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio do Chá EN114016 

Fonte: MITECO, 2021. Elaboração própria 

http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/261B00/68966903.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/261B00/68966903.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0836408396.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/07/144B00/43844404.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0831508332.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0831508332.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0831508332.PDF
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.208&iddip=20131839
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.48&iddip=20140397
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/03/056B00/24492470.PDF
http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/poap/popnssm/plano-de-ordenamento-do-parque-natural-da-serra-de-s-mamede-documentos
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/11/264B00/66596673.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/03/061B00/26482657.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0841208428.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1978/06/14300/11041106.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1978/06/14300/11041106.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1990/06/14900/27622762.pdf
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2.2.3.2. Inventário Espanhol de Terras Húmidas (IEZH) 

 

O artigo 9.3 da Lei 42/2007, de 13 de dezembro, sobre Património Natural e Biodiversidade, 

estabelece que "O Inventário Espanhol do Património Natural e da Biodiversidade incluirá 

também um Inventário Espanhol de Zonas Húmidas, a fim de verificar a sua evolução e, quando 

apropriado, indicar as medidas de proteção a serem incluídas nos Planos Hidrológicos de 

Demarcação da lei da água". 

O artigo 2º do Decreto Real 435/2004, de 12 de março de 2004, "que regulamenta o Inventário 

Nacional de Zonas Húmidas" (BOE nº 73 de 25 de março de 2004) atribui ao Ministério da 

Transição Ecológica, através da atual Direção-Geral da Biodiversidade e Qualidade Ambiental, a 

tarefa de elaborar e atualizar o Inventário Nacional de Zonas Húmidas, com as informações 

fornecidas pelas Comunidades Autónomas.  

Para tal, esta Direção-Geral é obrigada a estabelecer e manter atualizada uma base de dados 

específica na qual este registo se baseia e que permite gerir o Inventário nos termos indicados no 

Decreto Real 435/2004, ou seja, esta gestão é entendida como a facilitação dos processos de 

inclusão das zonas húmidas, a modificação dos dados existentes sobre as zonas húmidas no 

inventário, a inclusão de cartografia digital de qualidade e, muito particularmente, a necessidade 

de satisfazer os pedidos de informação e de permitir a consulta pública permanente do Inventário 

Nacional das Zonas Húmidas. 

Ilustración. 22. Inventário Espanhol de Zonas Húmidas (IEZH) no território de cooperação 

POCTEP 2021-2027 

 
Fonte: MITECO, 2021. 

Segue-se uma lista das zonas incluídas no Inventário Espanhol de Zonas Húmidas (IEZH) 

localizadas a menos de 50 km da fronteira geográfica entre Espanha e Portugal. 
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Tabla. 31. Inventário Espanhol de Zonas Húmidas (IEZH) localizado num raio de 50 km da 

fronteira geográfica Espanha-Portugal. 

Código Nome 

IH615003 Laguna de la Jara 

IH615004 Laguna de la Mujer 

IH615005 Laguna de las Madres 

IH615006 Laguna de las Pajas 

IH615007 Estero Domingo Rubio 

IH615008 Laguna de Gamonales 

IH615009 Laguna de la Dehesilla 

IH615010 Laguna del Medio o de los Barracones 

IH615011 Laguna del Cuervo 

IH615012 Laguna del Chaparral 

IH615013 Laguna Primera de Palos 

IH615021 Humedal Dunas del Odiel 

IH615022 Laguna Dehesa del estero 

IH615023 Laguna del Águila 

IH615025 Gravera de Manzorrales 

IH615028 Marismas de Isla Cristina 

IH615029 Laguna de El Portil 

IH615030 Marismas del Odiel 

IH615031 Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido 

Fonte: MITECO, 2021 

Destes sítios, o único localizado a menos de 5 km da zona transfronteiriça Espanha - Portugal é o 

das Marismas de Isla Cristina (IH615028). 

2.2.3.3. Rede de Áreas Marinhas Protegidas de Espanha (RAMPE) 

A RAMPE será constituída por áreas protegidas localizadas no meio marinho espanhol, 

representativas do património natural marinho, independentemente de a sua declaração e gestão 

serem reguladas por regulamentos internacionais, comunitários, estatais ou regionais. 

Especificamente, as áreas protegidas que podem fazer parte do RAMPE são as Áreas Marinhas 

Protegidas (MPA), Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção Especial para as Aves 

(ZPE) que compõem a Rede Natura 2000; outras categorias de espaços naturais protegidos, como 

estabelecido pela Lei 42/2007; áreas protegidas por instrumentos internacionais e Reservas 

Marinhas. 
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Ilustración. 23. Rede de Áreas Marinhas Protegidas de Espanha (RAMPE). 

 
Fonte: MITECO, 2021 

Tabla. 32. Áreas Marinhas Protegidas de Espanha (RAMPE) localizadas no território de 

cooperação POCTEP 2021-2027. 
Código 

RAMPE 
Figura Título 

ES0000502 ZEPA Zona marinha da Baía de Cádis 

ES0000497 ZEPA Zona marinha da Costa da Morte 

ES0000496 ZEPA Zona Marinha da Costa de Ferrolterra-Valdoviño 

ES0000499 ZEPA Zona marinha das Rias Baixas da Galiza 

ES0000495 ZEPA Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares Zona Marinha 

ES0000501 ZEPA Zona marinha de Tinto e Odiel 

ES6120032 ZEC Estreito Oriental 

ES0000500 ZEPA Golfo de Cádis 

Fonte: MITECO, 2021 

2.2.3.4. Áreas protegidas por instrumentos internacionais. Reservas da biosfera 

As Reservas da Biosfera são áreas pertencentes a ecossistemas terrestres ou costeiros propostos 

pelos diferentes Estados-Membros e reconhecidas a nível internacional pelo programa “Homem 

e Biosfera” (MaB). As Reservas da Biosfera incluem uma grande variedade de ambientes naturais 

e procuram integrar a proteção dos elementos naturais existentes com a proteção de formas 

tradicionais de exploração sustentável dos recursos naturais. 
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Ilustración. 24. Reservas da Biosfera na Península Ibérica. 

 
Fonte: MITECO e o Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. 

No território da cooperação POCTEP 2021-2027 existem 33 reservas da biosfera, como se pode 

ver no quadro anexo, três das quais estão localizadas na zona transfronteiriça Espanha-Portugal; 

Gerés-Xurés, Meseta Ibérica e Tejo-Tajo Internacional. 

Tabla. 33. Reservas da biosfera localizadas no território de cooperação do POCTEP 2021-2027. 
Título Âmbito País Marinho Transfronteiriço 

Gerés-Xurés Internacional E/P - Sim 

Meseta Ibérica Internacional E/P - Sim 

Tejo-Tajo Internacional Internacional E/P - Sim 

Área de Allariz Nacional E - Não 

Babia Nacional E - Não 

Bacias superiores dos rios Manzanares, Lozoya e 

Guadarrama 
Nacional E - Não 

Dehesas de Sierra Morena Nacional E - Não 

O Alto de Bernesga Nacional E - Não 

Intercontinental del Mediterraneo Internacional E Sim S 

La Siberia Nacional E - Não 

Las Ubiñas-La Mesa Nacional E - Não 

Os Ancares Leoneses Nacional E - Não 

Os Argüellos Nacional E - Não 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo Nacional E - Não 

Monfragüe Nacional E - Não 

Muniellos Nacional E - Não 

Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia y 

Becerrea 
Nacional E - Não 

Picos de Europa Nacional E - Não 

Ponga Nacional E - Não 

Real Sitio de San Ildefonso - El Espinar Nacional E - Não 

Redes Nacional E - Não 

Rio Eo, Oscos e Terras de Burón Nacional E - Não 

Serra de Grazalema Nacional E - Não 

Serras de Béjar e Francia Nacional E - Não 

Somiedo Nacional E - Não 

Terras do Minho Nacional E - Não 

Vale de Laciana Nacional E - Não 

Vales de Omaña e Luna  Nacional E - Não 
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Título Âmbito País Marinho Transfronteiriço 

Doñana Nacional E Sim Não 

Marismas de Odiel  Nacional E Sim Não 

Berlengas Nacional P Sim Não 

Boquilobo Nacional P - Não 

Castro Verde Nacional P - Não 

Fonte: MITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021 

2.2.3.5. Zonas húmidas de importância internacional (Convenção de Ramsar) 

A Convenção sobre Zonas Húmidas representa o principal quadro global para a cooperação 

intergovernamental sobre questões de zonas húmidas. 

O artigo 5º da Convenção estipula que "as Partes Contratantes devem consultar-se mutuamente 

sobre as obrigações de execução decorrentes da Convenção, especialmente no caso de uma zona 

húmida que se estenda sobre os territórios de mais de uma Parte Contratante ou de um sistema 

hídrico partilhado pelas Partes Contratantes. Ao mesmo tempo, esforçar-se-ão por coordenar e 

apoiar ativamente as políticas e regulamentações existentes e futuras relativas à conservação das 

zonas húmidas e da sua flora e fauna". 

Cada vez mais, as Partes Contratantes da Convenção estão a designar os seus sítios Ramsar, novos 

ou já estabelecidos, como sítios Ramsar transfronteiriços. Estas são zonas húmidas 

ecologicamente coesas que ultrapassam as fronteiras nacionais e para as quais as autoridades de 

todos os lados da fronteira concordaram formalmente em colaborar na sua gestão. 

Existem atualmente mais de 2.422 sítios Ramsar em todo o mundo, cobrindo uma área de 

254.634.721 ha. 

A Espanha ratificou a Convenção de Ramsar em 1982 e incluiu duas zonas húmidas na Lista de 

Zonas Húmidas de Importância Internacional: Doñana e as Tablas de Daimiel. Desde então, muitas 

mais zonas húmidas espanholas foram incluídas nesta Lista, como uma representação justa da 

riqueza do seu património de zonas húmidas e da sua singularidade no quadro mundial. 

O Estado português assinou a Convenção sobre Zonas Húmidas em 1980 (Decreto n.º 101/80 de 

9 de outubro) e ratificou-a em 24 de novembro do mesmo ano. A fim de tornar efetiva a 

implementação da Convenção, duas Zonas Húmidas foram incluídas numa primeira fase na Lista 

de Sítios Ramsar: o Estuário do Tejo; e a Ria Formosa. Para Portugal, a data de entrada em vigor 

da Convenção é considerada como sendo 24 de março de 1981. 
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Ilustración. 25. Sítios RAMSAR localizados no território de cooperação POCTEP 2021-2027. 

 
Fonte: MITECO e o Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. 

Os sítios RAMSAR localizados no território de cooperação POCTEP 2021-2027 estão listados 

abaixo. 

Tabla. 34. Sítios RAMSAR localizados no território de cooperação POCTEP 2021-2027. 
Código 

RAMSAR 

Código 

(PT/PT) 
Título 

Data da 

designação 

212 3PT010 Ria Formosa 24/11/1980 

234 EN001 Doñana 04/09/1982 

445 EN004 Lagunas de Cádiz (Lagoa Medina e Laguna Salada) 19/04/1990 

447 EN006 Marismas de Odiel  19/04/1990 

451 ES010 Lagoas de Villafáfila 19/04/1990 

452 EN011 
Complexo intermarés Umia-Grove, a Lanzada, a ponta Carreirón e a 

lagoa Bodeira 
19/04/1990 

453 EN012 Ria de Ortigueira e Ladrido 19/04/1990 

597 EN023 Bacia de Orellana 15/03/1993 

598 EN024 Praias, lagoa e complexo de dunas de Corrubedo 15/03/1993 

599 EN025 Lagoa e areal de Valdoviño 15/03/1993 

703 EN030 Bacias de Cordobilla e Malpasillo 04/11/1994 

705 EN032 Ria do Eo ou Ribadeo 04/11/1994 

822 3PT012 Paúl de Arzila 08/05/1996 

823 3PT011 Paúl de Madriz 08/05/1996 

824 3PT004 Paúl de Boquilobo 08/05/1996 

826 3PT009 Estuário do Sado 08/05/1996 

827 3PT013 Ria de Alvor 08/05/1996 

828 3PT003 Lago de Santo André e Lagoa da Sancha 08/05/1996 

829 3PT005 Sapal de Castro Marim 08/05/1996 

1106 3PT008 Paúl da Tornada 24/10/2001 

1107 3PT014 Paúl do Taipal 24/10/2001 

1256 EN049 Complexo lagunar de La Albuera 18/12/2002 

1265 EN045 Baía de Cádis 17/10/2002 

1613 3PT002 Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos 02/12/2005 

1614 3PT030 Planalto da Serra da Estrela e seção superior do rio Zêzere 02/12/2005 

1616 3PT017 Polje de Mira-Minde e nascentes associadas 02/12/2005 

1617 3PT029 Estuário do Mondego 02/12/2005 
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Código 

RAMSAR 

Código 

(PT/PT) 
Título 

Data da 

designação 

1675 EN063 Sítio Natural Brazo del Este 17/01/2006 

1676 EN059 Sítio Natural Lagunas de Palos e Las Madres  17/01/2006 

1679 EN054 Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera 17/01/2006 

1913 EN068 Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas 31/07/2009 

1914 EN064 Complejo Endorreico de Chiclana 31/07/2009 

1915 EN065 Complejo Endorreico de Puerto Real 31/07/2009 

2089 3PT007 Pateira de Fermentelos e vale dos ríos Águeda e Cértima 27/07/2012 

2090 3PT016 Ribeira de Vascäo 30/10/2012 

Fonte: MITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas/ www.ramsar.org, 2021 

2.2.3.6. Sítios naturais da Lista do Património Mundial da Convenção relativa à Proteção 

do Património Mundial, Cultural e Natural. 

A Convenção da UNESCO relativa à Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural foi 

assinada pela Espanha em maio de 1984. O seu objetivo é proteger o património mundial das 

ameaças de destruição, pois considera que "a deterioração ou desaparecimento de qualquer item 

do património cultural ou natural constitui um empobrecimento prejudicial do património de 

todos os povos do mundo". 

Esta Convenção define o património natural como 

• os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou grupos de 

tais formações que são de valor universal excecional do ponto de vista estético ou 

científico, 

• as formações geológicas e fisiográficas e zonas estritamente delimitadas que constituem 

o habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção, de valor universal 

excecional do ponto de vista estético ou científico, ou 

• os sítios naturais ou áreas naturais estritamente delimitadas de valor universal excecional 

do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural. 

A proteção e a gestão dos sítios naturais do Património Mundial natural devem assegurar que o 

valor universal excecional e as condições de integridade ecológica destes sítios no momento da 

inscrição na Lista do Património Mundial sejam mantidos ou melhorados no futuro. De acordo 

com as Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial, todos os 

bens inscritos na lista devem dispor de mecanismos legislativos, regulamentares ou contratuais 

de proteção e gestão adequados para assegurar a sua salvaguarda a longo prazo. 

No território de cooperação transfronteiriça POCTEP 2021-2027, apenas o Parque Nacional de 

Doñana está inscrito na Lista do Património Mundial como sítio natural. 

2.2.3.7. Geoparques Globais da UNESCO 

Em 17 de novembro de 2015, a Assembleia Geral da UNESCO ratificou a criação dos Geoparques 

Globais da UNESCO. A sua declaração baseia-se em três princípios: a existência de um património 

geológico que serve de protagonista e força motriz; a implementação de iniciativas de 

geoconservação e divulgação; e a promoção do desenvolvimento socioeconómico e cultural à 

escala local. Devem ter limites claramente definidos e uma extensão adequada para assegurar o 

desenvolvimento económico da zona, e podem incluir áreas terrestres, marinhas ou subterrâneas. 
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A coordenação a nível internacional é feita através do Programa Internacional de Geociências e 

Geoparques da UNESCO (IGGP), com o apoio da Rede Global de Geoparques. 

Tabla. 35. Geoparques Globais da UNESCO localizados no território de cooperação POCTEP 

2021-2027. 
País Título 

Espanha Sierra Norte de Sevilha (Sevilha) 

Espanha Villuercas Ibores Jara (Cáceres) 

Portugal Naturtejo da Meseta Meridional 

Portugal Terras de Cavaleiros 

Portugal Arouca 

Portugal Estrela 

Fontewww.unesco.org, 2021 

2.2.3.8. Rede OSPAR de Áreas Marinhas Protegidas (OSPAR) 

A Convenção sobre a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste, que entrou em vigor em 

1998, tem como uma das suas atuais linhas de trabalho prioritárias a criação de uma Rede de 

Áreas Marinhas Protegidas nas águas abrangidas pelo acordo, que pode incluir as áreas marinhas 

que satisfaçam determinados requisitos ambientais. Para tal, os Estados-Membros são obrigados 

a propor zonas de interesse dentro das suas respetivas águas jurisdicionais, incluindo a zona 

económica exclusiva ou as áreas marinhas onde o Estado exerce a soberania.  

Complementa e atualiza a Convenção de Oslo de 1972 sobre o Dumping no Mar e a Convenção 

de Paris de 1974 sobre a poluição marinha de Origem terrestre.   

Ilustración. 26. Rede OSPAR de Áreas Marinhas Protegidas (OSPAR). 

 
Fonte: MITECO, 2021 

Tabla. 36. Rede OSPAR de Áreas Marinhas Protegidas (OSPAR) localizada no território de 

cooperação POCTEP 2021-2027. 
Código OSPAR Título 

555583122 Zona marinha da Baía de Cádis 

555583117 Zona marinha da Costa da Morte 

555583116 Zona Marinha da Costa de Ferrolterra-Valdoviño 

555583119 Zona marinha das Rias Baixas da Galiza 

555583115 Zona marinha de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares  
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Código OSPAR Título 

555583121 Zona marinha do Tinto e do Odiel 

555583120 Golfo de Cádis 

555557037 Ilhas Atlânticas 

Fonte: MITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021 

2.2.4. Biodiversidade 

A biodiversidade natural dos territórios europeus é determinada pelas duas diretivas 

fundamentais nesta matéria conhecidas como Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE do Conselho 

de 21 de maio de 1992, relativa à conservação dos habitats naturais e da fauna e flora silvestres) 

e a Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE do Conselho de 2 de abril de 1979 relativas à conservação 

das aves silvestres). 

Os estados-membros propõem, no âmbito destas duas diretivas, as áreas catalogadas para a 

conservação da biodiversidade; Zonas SIC ou ZEC no âmbito da Diretivas Habitats e ZPE na 

Diretiva Aves. A Rede Natura 2000 engloba ambas diretivas, como mencionado no capítulo 

anterior. 

Utilizando o Sistema de Informação sobre Biodiversidade para a Europa (BISE17) incluído na página 

web da Agência Europeia do Ambiente (AEA), pode-se aceder a informação sobre a situação da 

biodiversidade nos diferentes países da UE. 

No caso de Portugal, a informação disponível indica que, entre o território continental e os 

arquipélagos atlânticos da Madeira e dos Açores, dispõe-se de 399 espaços protegidos, 167 

lugares Natura 2000, 62 áreas de proteção especial (Diretiva Aves) e 102 sítios de importância 

comunitária (Diretiva Habitats), bem como 232 lugares designados em conformidade com a 

legislação nacional. 22,3% do território terrestre e 2,5% de superfície marinha protegida. A rede 

de áreas protegidas em Portugal está fortemente influenciada pelos sítios Rede Natura 2000 que 

representam 60% da área total coberta por áreas protegidas. 

De um modo geral, as áreas protegidas portuguesas não são de dimensão muito elevada, mais 

de 50% do total está incluído nos 10 km2 (28% <1 km2). As áreas com mais de 1.000 km2 são 

residuais, cerca de 1%. 

Um total de 443 espécies e 102 habitats portugueses estão protegidos pela legislação da EU. O 

número de espécies e habitats protegidos em cada sítio varia conforme a localização do espaço, 

a biodiversidade da região, a designação que se utiliza e as características que se vão criando para 

proteger o local. Portugal dispõe de 3 áreas que dispõem somente de 1 âmbito protegido, 

enquanto 124 espaços reportam mais de 20 âmbitos de proteção. 

Entre elas, destacam-se os espaços Costa Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina que apresentam 

154 âmbitos ou características de proteção, 107 espécies e 47 habitats diferenciados, seguidos da 

área da Ria Formosa e as Marismas de Castro Marim e Vila Real de Santo António com 144 

âmbitos (124 espécies e 24 habitats). Fecha o top 10 de espaços com maior biodiversidade, a 

Serra de São Mamede com 91 espécies e 21 habitats. 

 
17 https://biodiversity.europa.eu/  

https://biodiversity.europa.eu/
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Das 443 espécies protegidas pela legislação europeia, 108 estão sob a Diretiva Habitats e 62 

espécies sob a Diretiva Aves. 93 espécies são endémicas portuguesas. 

Relativamente ao estado de conservação, 27,9% das espécies são consideradas em bom estado, 

com destaque para as espécies de mamíferos e, sobretudo, de plantas com flores. Destacam-se 

ainda lontras e aves como a lontra comum, o martim-pescador e o borrelho-de-coleira-

interrompida. No lado oposto, 10,1% das espécies são consideradas em mau estado, sobretudo 

peixes e, também, plantas com flores como cravo marinho, o asfódelo ou gamão, ou o anatídeo 

pato azul ou de meia-lua ou o lagostim. 

Em relação aos 102 habitats, 23,7% consideram-se em bom estado de conservação, sobretudo 

habitats rochosos, charnecas e matagais, seguidos de prados e cursos de água doce. Em contraste, 

28,85% são considerados em mau estado, sendo as dunas e bosques costeiros e interiores os mais 

relevantes. 

Os principais ecossistemas de Portugal estão relacionados com as áreas florestais (46% do 

território) e os espaços agrícolas (37,7%).  

No caso de Espanha, o 2ª maior país da EU, o território é constituído pela parte peninsular, onde 

se localiza o espaço de cooperação POCTEP, e ainda pelas ilhas vulcânicas atlânticas (ilhas 

Canárias) e as ilhas Baleares (mediterrânicas). O território espanhol dispões de 3.670 espaços 

protegidos, 1.872 lugares Natura 2000, 657 áreas de proteção especial (Diretiva Aves) e 128 sítios 

de importância comunitária (Diretiva Habitats), bem como 1.798 lugares designados em 

conformidade com a legislação nacional. 27,5% do território terrestre e 7,9% da superfície marinha 

estão protegidos. A rede de áreas protegidas em Espanha também está fortemente influenciada 

pelos lugares Natura 2000 que representam 97% da área coberta por Natura 2000 e a sua 

sobreposição com áreas protegidas designadas a nível nacional. 

De um modo geral, as áreas protegidas espanholas também não são de dimensão muito elevada; 

mais de 57% do total está por debaixo dos 10 km2 (el 31% <1 km2), verificando-se, no entanto, 

uma maior distribuição de espaços de dimensão média, por exemplo; 16% dos espaços naturais 

tem entre 100-1.000 km2. As áreas com mais 1.000 km2 são poucas, cerca de 2%. 

No total de 651 espécies e 128 habitats em Espanha estão protegidos pela legislação da EU 

dependendo, tal como no caso de Portugal, de diferentes fatores. 46 áreas protegidas só dispõem 

de 1 característica de proteção, enquanto 1.109 espaços reportam mais de 20. 

Entre elas, destacam-se dentro do espaço de cooperação, um dos espaços naturais emblemáticos 

a nível nacional e dos de maior proteção internacional, Doñana com 240 características de 

proteção; 205 espécies e 35 habitats diferenciados. De seguida, no que se refere à importância da 

biodiversidade, o outro parque nacional Monfragüe e das Dehesas del Entorno com 194 âmbitos 

(160 espécies e 34 habitats) e outro espaço da Extremadura, a barragem de Cornalvo e Sierra 

Bermeja com 176 espécies e 12 habitats protegidos. Fecha o top 10 dos espaços com maior 

biodiversidade, e já fora do espaço de cooperação, Fuentes Carrionas e Fuente Cobre-Montaña 

Palentina com 138 espécies e 37 habitats. 

Das 443 espécies protegidas pela legislação europeia, 127 espécies são endémicas espanholas. 
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Relativamente ao estado de conservação, 19,4% das espécies são consideradas boas, com 

destaque para as espécies de mamíferos e, sobretudo, plantas com flores. Destacam-se pela sua 

boa presença a lontra e algumas aves de rapina como o falcão peregrino ou a águia-cobreira 

europeia, o martim-pescador ou o papa-moscas. No lado oposto, 24,5% das espécies são 

consideradas em mau estado, sobretudo invertebrados, peixes, mamíferos e, também, plantas 

com flores como a Arenaria nevadensis, em perigo de extinção, ou as aves Rouxinol-pequeno-

dos-caniços ou ganso-de-testa-branca. A maioria das espécies são consideradas como estando 

em estado pobres (37,4%). 

No que se refere aos 102 habitats, só 8,9% se considera em bom estado de conservação, enquanto 

56,3% é considerada como pobre e 17,0% como mau. Destacam-se, pela sua fragilidade, 

sobretudo os bosques, seguido de pastagens, massas de água doce, habitats halófilos costeiros 

e turfeiras e pântanos. 

Os principais ecossistemas de Espanha estão relacionados com os espaços agrícolas (40,5% do 

território) e as áreas florestais (39,5%). Mais de metade dos espaços protegidos são ecossistemas 

florestais (50,2%). 

No Anexo 3. Espécies protegidas, ameaçadas e extintas (tabelas 91 a 99), relacionam-se as 

espécies localizadas no território espanhol do âmbito de cooperação transfronteiriça Espanha- 

Portugal 2021-2027. Indicam-se as espécies incluídas na Listagem de Espécies Selvagens em 

Regime de Proteção Especial (LESRPE), bem como nos catálogos de espécies ameaçadas ou 

extintas nacionais ou regionais no âmbito do estudo: 

• Lista de Espécies Selvagens em Regime de Proteção Especial (LESRPE), Catálogo Espanhol 

de Espécies Ameaçadas (CAEE) 

• Catálogo Galego de Espécies Ameaçadas 

• Lista de Espécies Selvagens em Regime de Proteção Especial de Castela e Leão, Catálogo 

de Espécies Ameaçadas de Castela e Leão 

• Catálogo Regional de Espécies Ameaçadas da Extremadura 

• Lista Andaluza de Espécies Selvagens em Regime de Proteção Especial (LAESPE), Catálogo 

Andaluz de Espécies Ameaçadas. 

2.2.4.1. Programa de planos de conservação, recuperação ou reintrodução 

De seguida, relacionam-se os programas e planos de conservação, recuperação ou reintrodução 

de espécies tanto a nível nacional, Espanha, como nas comunidades autónomas incluídas no 

território de cooperação transfronteiriça Espanha- Portugal 2021-2027. 

No Anexo 4. Planos de conservação, recuperação ou reintrodução (tabela 100), apresentam-se 

em detalhe os planos de conservação, recuperação ou reintrodução aprovados a nível regional 

na parte espanhola do espaço de cooperação. 

Apresenta-se, de seguida, a delimitação de zonas ou âmbitos para a aplicação de medidas de 

gestão dirigidas para a conservação de espécies de fauna protegida para os quais se dispõe de 

cartografia oficial. 
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Ilustración. 27. Âmbitos de aplicação de espécies protegidas e Áreas críticas de espécies 

protegidas com plano de recuperação ou conservação aprovado, por tipo espécie e âmbitos 

territoriais 

Águia imperial, águia perdigueira, Cegonha 

negra, urso pardo e tetraz-grande em CyL 

 

Comunidade de Castela e Leão (CyL) 

 

Plano de Recuperação e Conservação de 

Aves Necrófagas na Andaluzia 

 

Plano de Recuperação da Águia Imperial Ibérica na Andaluzia 

 

Plano de Recuperação do Lince Ibérico em 

Andaluzia 

Plano de Recuperação e Conservação de Aves de Zonas Húmidas Andaluzia 
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Espécies em Dunas, Areais e Ravinas Costeiras na Andaluzia 
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Peixes e invertebrados de meios aquáticos epicontinentais na Andaluzia 

 
Aves estepárias na Andaluzia 

 

Fonte: Junta de Castela e Leão, Junta de Andaluzia 2021. 

2.2.5. Infraestrutura verde 

No âmbito que nos interessa, o território POCTEP 2021-2027, os elementos de infraestruturas 

verde que se consideram como necessário potenciar de forma conjunta no âmbito transfronteiriço 

são: 

• Espaços da Rede Natura 2000. 

• Espaços Naturais Protegidos. 

• Reservas da Biosfera. 

• Rede de corredores do estudo de autoestradas selvagens (WWF) e as áreas críticas. 

• Corredores migratórios no âmbito transfronteiriço, conetividade fluvial, conetividade da 

costa e litoral. 
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Nos espaços da Rede Natura 2000, Espaços Naturais Protegidos e Reservas da Biosfera, são 

unicamente considerados aqueles que estão localizados no âmbito transfronteiriço do território 

do programa. 

Nestes espaços, dever-se-ão favorecer as ações incluídas no OE 2.7 e OE INTERREG, dirigidas à 

promoção da proteção e da conservação da natureza, a biodiversidade e as infraestruturas 

ecológicas e à superação dos obstáculos transfronteiriços através da aplicação de uma 

abordagem transformadora de governança multinível à cooperação transfronteiriça. 

2.2.5.1. Espaços da Rede Natura 2000 

Da relação de espaços da Rede Natura 2000, ZPE e SIC, localizados no território POCTEP 2021-

2027, apresentam-se, em seguida, aqueles que constituem uma unidade funcional transfronteiriça 

Espanha-Portugal. Na tabela seguinte, observa-se a correspondente denominação do espaço 

natural em Espanha ou Portugal. 

Tabla. 37. Zonas de Proteção Especial para as Aves (ZPE) na área transfronteiriça Espanha – 

Portugal do território POCTEP 2021-2027   
CÓDIGO ZEPA 

ESPANHA 
DENOMINAÇÃO ESPANHA 

CÓDIGO ZPE 

PORTUGAL 
DENOMINAÇÃO PORTUGAL 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA Y PICOS 

DE AROCHE 
PTZPE0045 MOURÃO/MOURA/BARRANCOS 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ PTZPE0045 MOURÃO/MOURA/BARRANCOS 

ES0000118 ARRIBES DEL DUERO - ZEPA PTZPE0038 
DOURO INTERNACIONAL E VALE 

DO ÁGUEDA 

ES0000368 
RIO TAJO INTERNACIONAL Y 

RIBEROS 
PTZPE0042 

TEJO INTERNACIONAL, ERGES E 

PÔNSUL 

ES0000370 
SIERRA DE GATA Y VALLE DE 

LAS PILAS 
PTZPE0007 SERRA DA MALCATA 

ES0000375 ESTEIRO DO MIÑO PTZPE0001 
ESTUÁRIOS DOS RIOS MINHO E 

COURA 

ES0000376 BAIXA LIMIA - SERRA DO XURÉS PTZPE0002 SERRA DO GERÊS 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria. 
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Ilustración. 28. Zonas de Proteção Especial para as Aves (ZPE) na área transfronteiriça Espanha-

Portugal do território POCTEP 2021-2027   

 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria. 

Tabla. 38. Sítios de importância comunitária (SIC) na área transfronteiriça Espanha – Portugal do 

território POCTEP 2021-2027   
CÓDIGO LIC 

ESPAÑA 
DENOMINAÇÃO ESPANHA 

CÓDIGO SIC 

PORTUGAL 
DENOMINAÇÃO PORTUGAL 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE 

AROCHE 
PTCON0053 MOURA/BARRANCOS 

ES1130001 BAIXA LIMIA PTCON0001 PENEDA-GERÊS 

ES1130008 PENA MASEIRA PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

ES1140007 BAIXO MIÑO PTCON0019 RIO MINHO 

ES4150032 EL REBOLLAR PTCON0004 MALCATA 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO PTCON0022 DOURO INTERNACIONAL 

ES4150100 CAMPO DE AZABA PTCON0004 MALCATA 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

ES4190131 RIBERAS DEL RIO TUELA Y AFLUENTES PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

ES4190132 
RIBERAS DEL RIO MANZANAS Y 

AFLUENTES 
PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

ES4190132 
RIBERAS DEL RIO MANZANAS Y 

AFLUENTES 
PTCON0021 RIOS SABOR E MAÇÃS 

ES4310020 RIO ARDILA BAJO PTCON0053 MOURA/BARRANCOS 

ES4310022 RIO GEVORA ALTO PTCON0007 SÃO MAMEDE 

ES4310027 RIO GUADIANA INTERNACIONAL PTCON0030 CAIA 

ES4310027 RIO GUADIANA INTERNACIONAL PTCON0032 RIO GUADIANA/JUROMENHA 

ES4310059 RIO GEVORA BAJO PTCON0007 SÃO MAMEDE 

ES4320002 CEDILLO Y RIO TAJO INTERNACIONAL PTCON0007 SÃO MAMEDE 

ES4320021 RIO ERJAS PTCON0004 MALCATA 

ES4320037 SIERRA DE GATA PTCON0004 MALCATA 

ES6150018 RIO GUADIANA Y RIBERA DE CHANZA PTCON0013 
RIA FORMOSA/CASTRO 

MARIM 

ES6150018 RIO GUADIANA Y RIBERA DE CHANZA PTCON0036 GUADIANA 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria. 
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Ilustración. 29. Sítios de importância comunitária (SIC) na área transfronteiriça Espanha – 

Portugal do território POCTEP 2021-2027   

 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria. 

2.2.5.2. Espaços Naturais Protegidos 

De seguida, apresentam-se exclusivamente os Espaços Naturais Protegidos localizados na área 

transfronteiriça do território de cooperação POCTEP 2021-2027. 

Tabla. 39. Espaços Naturais Protegidos localizados na área transfronteiriça do território de 

cooperação POCTEP 2021-2027. 
ESPANHA 

Denominação Figura de proteção 

Arribes del Duero Parque Natural 

Baixa Limia-Serra do Xurés Parque Natural 

Parque Natural Tajo Internacional Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Parque Natural 

PORTUGAL  

Peneda-Gerês Parque Nacional 

Douro Internacional Parque Natural 

Serra de São Mamede Parque Natural 

Montesinho Parque Natural 

Tejo Internacional Parque Natural 

Vale do Guadiana Parque Natural 

Serra Malcata Reserva Natural 

Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António Reserva Natural 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria. 

Na área transfronteiriça do território POCTEP 2021-2027 localizam-se, além dos espaços naturais 

anteriormente indicados, uma série de espaços naturais cuja figura legal de proteção é de âmbito 

regional. 
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Tabla. 40. Espaços Naturais com figura legal de proteção de âmbito autonómico na área 

transfronteiriça do território de cooperação POCTEP 2021-2027. 
Denominação Figura de proteção 

Rio Alcarrache Corredor Ecológico e de Biodiversidade 

Puerto Moral Reserva Natural Concertada 

Baixa Limia Zona de Proteção Especial dos Valores Naturais 

Baixa Limia-Serra do Xurés Zona de Proteção Especial dos Valores Naturais 

Baixo Minho Zona de Proteção Especial dos Valores Naturais 

Esteiro do Minho Zona de Proteção Especial dos Valores Naturais 

Gandaras de Budiño Zona de Proteção Especial dos Valores Naturais 

Pena Maseira Zona de Proteção Especial dos Valores Naturais 

Rio Tâmega Zona de Proteção Especial dos Valores Naturais 

Rio Tea Zona de Proteção Especial dos Valores Naturais 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria. 

2.2.5.3. Reservas da Biosfera 

No território de cooperação POCTEP 2021-2027, encontram-se 33 reservas da biosfera, três das 

quais localizadas no espaço transfronteiriço Espanha – Portugal: Gerês-Xurés, Meseta Ibérica e 

Tejo-Tajo Internacional. 

Tabla. 41. Reservas da biosfera localizadas no espaço transfronteiriço do território de 

cooperação POCTEP 2021-2027. 

Denominação Âmbito País Marinho Transfronteiriço 

Gerês-Xurés Inter E/P - Sim 

Meseta Ibérica Inter E/P - Sim 

Tejo-Tajo Internacional Inter E/P - Sim 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria. 

2.2.5.4. Autoestradas selvagens 

Autoestradas Selvagens, proposta da WWF Espanha para uma Rede Estratégica de Corredores 

ecológicos entre espaços Rede Natura 2000 é um estudo realizado com uma visão de 

conetividade para a Espanha peninsular com uma proposta de corredores ecológicos como nexos 

entre espaços da Rede Natura 2000. É uma identificação que tem em consideração os corredores 

transfronteiriços que funcionam como conetores entre espaços localizados no território espanhol 

e parte do seu percurso atravessa o território de países limítrofes, entre eles Portugal. Este estudo 

e proposta de corredores realizou-se para permitir atingir a conetividade dos habitats florestais 

da Rede Natura 2000 e garantir a mobilidade das espécies associadas a este tipo de habitas na 

Espanha peninsular. As massas florestais de diferente estrutura, cobertura e grau de 

desenvolvimento foram consideradas como zonas nucleares que devem ser conectadas, desde o 

matagal a densos bosques, o que permitiu que a proposta contemple a conectividade de uma 

gama muito ampla de espécies de animais associadas a habitats de bosque maduro e a zonas 

mais abertas com uma cobertura arborizada escassa. Apesar do amplo alcance do estudo, a 

conectividade para espécies mais relacionadas com habitats agrícolas ou aquáticos não é 

abrangida por esta análise. Clarifica-se, ainda, que as zonas agrícolas não foram consideradas 

como zonas nucleares, mas foram incluídas como parte da matriz territorial onde foi estudada a 

passagem dos corredores ecológicas. Quanto à abordagem de conectividade escolhida, foram 

identificados corredores prioritários desde o ponto de vista da mobilidade de um grupo de 

espécies de fauna: os mamíferos associados a habitats florestais. 

Foram identificados 12 corredores prioritários como aqueles que apresentam melhores condições 

para ligar zonas nucleares. 
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Ilustración. 30. Corredores prioritários da Rede Estratégica de Corredores Ecológicos entre 

espaços Rede Natura 2000. 

 

Fonte: Autoestradas Selvagens. Rede Espanhola de Corredores Ecológicos, WWF, 2018. 

Dentro dos corredores prioritários, foram selecionados aqueles cuja degradação das suas atuais 

condições teria um efeito muito negativo sobre a conetividade global da Rede Natura 2000 em 

Espanha, pelo que é importante assegurar, pelo menos, que a manutenção das suas condições 

atuais. Estes corredores são os corredores prioritários para a conservação. Por outro lado, os 

corredores prioritários para a restauração são aqueles onde uma melhoria das suas condições 

atuais produziria um aumento significativo da conetividade global atualmente existente na Rede 

natura 2000 espanhola. 

Ilustración. 31. Corredores prioritários para a conservação ou a restauração da Rede Estratégica 

de Corredores Ecológicos entre espaços Rede Natura 2000. 

 

Fonte: Autoestradas Selvagens. Rede Espanhola de Corredores Ecológicos, WWF, 2018. 

A qualidade conetora do meio envolvente dos corredores prioritário pode ser observada no mapa 

da figura 7 do citado estudo e que se apresenta. 

Ilustración. 32. Corredores prioritários e condições de conetividade no seu meio envolvente. 
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Fonte: Autoestradas Selvagens. Rede Espanhola de Corredores Ecológicos, WWF, 2018. 

Identificação de zonas críticas para a conetividade 

O presente estudo identifica as zonas mais críticas para a conectividade em Espanha. São secções 

dos corredores prioritários que mantêm uma faixa estreita com condições favoráveis e que 

transitam através de uma envolvente imediata consideravelmente hostil e degradada com alta 

resistência. São, assim, importantes estrangulamentos para a conectividade. 

A importância destas zonas é crítica pela sua fragilidade, já que existe um risco elevado de que se 

transformem ou eliminem por atravessarem áreas dominadas por usos do solo mais intensivos. A 

adicional degradação, perda ou não restauração destas secções suporia, ainda, a perda ou a 

deterioração considerável da qualidade do conjunto do corredor e uma perda significativa de 

conetividade a nível nacional. Foram localizadas 17 zonas críticas, cerca de 10% das secções, 

através de uma análise sobre o SIG dos corredores prioritários nos quais as condições do meio 

envolvente apresentam uma maior resistência para o movimento das espécies florestais. 

Ilustración. 33. Identificação de zonas críticas para la conetividade 

 

Fonte: Autoestradas Selvagens. Rede Espanhola de Corredores Ecológicos, WWF, 2018. 

No território transfronteiriço POCTEP 2021-20217, foram localizadas as seguintes zonas críticas 

para a conectividade prioritárias. 
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Ilustración. 34. Zonas críticas para a conetividade prioritárias no território POCTEP 2021-2027. 

 

Fonte: Autoestradas Selvagens. Proposta para uma Rede Estratégica de Corredores Ecológicos. WWF Espanha, 

2018. 

Relativamente aos elementos de infraestruturas verdes que o programa pode potenciar através 

do desenho e execução conjunta, estes seriam os seguintes: 

Relativamente à conetividade fluvial, promover a conectividade transversal e longitudinal dos 

canais fluviais através da execução das medidas de restauração ou mitigação previstas nos 

programas de medidas aprovados nos planos hidrológicos e nos planos de gestão de risco de 

inundação. Ainda, incindir na implementação de medidas naturais de retenção de água em zonas 

urbanas e não urbanas. 

Relativamente à conetividade da costa e do litoral, ter em consideração as medidas que persigam 

uma melhoria das condições hidromorfológicas (quer sejam medidas de restauração ou medidas 

de mitigação) previstas nos planos hidrológicos, nos planos de gestão de risco de inundação e 

nas estratégias marinhas. 

Relativamente à manutenção das conexões funcionais entre sítios Rede Natura 2000, priorizar 

todas as atuações que incidam na manutenção e, no seu caso, no desenvolvimento dos elementos 

da paisagem que se evidenciem como de primordial importância para a fauna e a flora selvagem. 

Deve, ainda, destacar que o programa não terá nenhum impacto negativo sobre os âmbitos chave 

de conectividade do território já que não está previsto financiar atuações que afetem a 

conetividade do território. 

2.2.6. Espécies exóticas invasoras 

A Lei 42/2007, de 1 de dezembro, do Património Natural e da Biodiversidade, define uma Espécie 

Exótica Invasora (EEI) como “aquela que se introduz ou estabelece num ecossistema ou habitat 

natural ou seminatural e que é um agente de mudança e ameaça para a diversidade biológica 

nativa, quer pelo seu comportamento invasor quer pelo risco de contaminação genética”. 
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A referida lei criou, no seu artigo 64, o Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras, no qual 

se irão incluir todas aquelas espécies e subespécies exóticas invasoras que constituam, de facto, 

ou que possam chegar a constituir uma ameaça grave para as espécies autóctones, os habitats 

ou os ecossistemas, a agronomia ou para os recursos económicos associados ao uso do 

património natural. 

De acordo com a informação cartográfica disponível de distribuição de espécies incluídas no 

Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras, as espécies invasoras localizadas no espaço 

transfronteiriço espanhol do território do POCTEP 2021-2027 são as que, de seguida, se 

apresentam. 

É importante considerar que determinadas espécies exóticas e invasoras existem unicamente em 

território espanhol associadas a massas de água partilhadas (fronteiriças e transfronteiriças), uma 

vez que é muito provável que estas espécies se desloquem para território português através das 

correntes já que o uso destes caminhos naturais é frequentemente utilizado para a colonização 

de espaços novos. 

No Anexo 5. Espécies exóticas invasoras (tabela 101), são detalhadas as espécies incluídas no 

Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras presentes no espaço transfronteiriço espanhol 

do território POCTEP 2021-2027 

Ilustración. 35. Distribuição de espécies incluídas no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas 

Invasoras localizadas no território POCTEP 2021-2027. 

 

Fonte: MITECO, 2021. 

 

As Estratégias e Planos existentes em Espanha relacionadas com as espécies indicadas são: 

• Estratégia de gestão, controlo e possível erradicação do camalote (Eichhornia crassipes) 

• Estratégia de gestão, controlo e possível erradicação da Erva-das-Pampas (Cortaderia 

selloana) e outras espécies de Cortaderia 
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• Estratégia de gestão, controlo e possível erradicação da vespa asiática em Espanha 

• Estratégia de gestão, controlo e possível erradicação do visom americano em Espanha 

• Estratégia para o controlo do mexilhão zebra 

• Plano de controlo e eliminação de espécies vegetais invasoras de sistemas de dunas 

• Plano de ação sobre as vias de introdução e propagação das espécies exóticas invasoras 

em Espanha 

Em Portugal, em conformidade com o artigo 4 do Regulamento (UE) no 1143/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, sobre a prevenção e gestão da introdução e 

propagação de espécies exóticas invasoras, foi adotada uma Lista de espécies exóticas invasoras 

de interesse na União, à qual o Regulamento aplica determinadas restrições. 

As espécies incluídas na Lista de espécies exóticas invasoras de interesse de Portugal são 

apresentadas na seguinte tabela. 

Tabla. 42. Espécies incluídas na Lista de espécies exóticas invasoras de interesse de Portugal. 
 Espécie (EEI) 

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl (Acacia cyanophylla Lindl.)  

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766  

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.  

Andropogon virginicus L.  

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)  

Asclepias syriaca L.  

Baccharis halimifolia L.  

Cabomba caroliniana Gray  

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779  

Cardiospermum grandiflorum Sw.  

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf  

Corvus splendens Viellot, 1817  

Ehrharta calycina Sm.  

Eichhornia crassipes (Martius) Solms  

Elodea nuttallii (Planch.) St. John  

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854  

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel  

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.  

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier  

Heracleum persicum Fischer  

Heracleum sosnowskyi Mandenova  

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint- Hilaire, 1818  

Humulus scandens (Lour.) Merr.  

Hydrocotyle ranunculoides L. f.  

Impatiens glandulifera Royle  

Lagarosiphon major (Ridley) Moss  

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758  

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G. Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)  

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802  

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet  

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Corvo  

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.  

Lysichiton americanus Hultén & St. John  

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus  

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839  
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 Espécie (EEI) 

Myocastor coypus Molina, 1782  

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.  

Myriophyllum heterophyllum Michaux  

Nasua nasua Linnaeus, 1766  

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)  

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766  

Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)  

Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)»  

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789  

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852  

Parthenium hysterophorus L.  

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.  

Perccottus glenii Dybowski, 1877  

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross  

(Polygonum perfoliatum L.)  

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)  

Procambarus clarkii Girard, 1852  

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis  

Procyon lotor Linnaeus, 1758  

Prosopis juliflora (Sw.) DC.  

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846  

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)  

[Pueraria lobata (Willd.) Ohwi]  

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)  

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788  

Sciurus niger Linnaeus, 1758  

Tamias sibiricus Laxmann, 1769  

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790  

Trachemys scripta Schoepff, 1792  

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)  

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905  

Fonte: Lista de espécies exóticas invasoras de interesse na UE, Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, 2021. 

De acordo com a informação disponível no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

as atuações que se estão a desenvolver em Portugal sobre as espécies exóticas invasoras em 

Portugal são: 

• Plano de controlo de Xenopus laevis na Ribeira de Oeiras 

• Plano de Ação de Vigilância e Controlo da Vespa Velutina 

• Plano de controlo do jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) 

• Projeto INSPECT. Espécies exóticas marinhas introduzidas em estuários e zonas costeiras 

de Portugal. 

Apresentam-se, de seguida, as espécies exóticas invasoras que se localizam em ambos territórios, 

Espanha e Portugal. 

Tabla. 43. Espécies incluídas no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras em Espanha e 

na Lista de espécies exóticas invasoras de interesse de Portugal presentes no espaço 

transfronteiriço espanhol do território POCTEP 2021-2027. 
Espécie Nome comum 

Flora 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle   Ailanto-da-China, árvore-do-céu, espanta-lobos 
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Espécie Nome comum 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Erva-de-jacaré 

Cortaderia spp.   Erva das pampas, capim das pampas 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms   Jacinto de água, aguapé 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet  Ludevígia-rastejante 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Corvo  Ludevígia-rastejante 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc    Pinheirinha-de-água 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.   Capim-do Texas 

Artrópodos nos crustáceos 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905  Vespa asiática 

Crustáceos 

Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1853   Caranguejo peludo chinês 

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)   Lagostim sinal ou lagostim do pacífico 

Procambarus clarkii (Girard, 1852)   Lagostim vermelho, lagostim americano 

Peixes 

Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)   Parva de Pseudorasbora 

Repteis 

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)   Tartaruga-de-ouvido-vermelho 

Aves  

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766)   Ganso do Nilo 

Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)   Ibis sagrado 

Mamíferos 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758)   Guaxinim 

Fonte: Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras, MITECO e Lista de espécies exóticas invasoras de 

interesse na UE, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021. 

Paralelamente ao objeto de identificar as espécies exóticas invasoras para as quais se desenharão 

ações de prevenção, controlo e erradicação conjuntos no âmbito transfronteiriço, foi estabelecido, 

como critério, selecionar aquelas espécies exóticas invasoras que se localizam em espaços da 

Rede Natura 2000 do âmbito transfronteiriço de Espanha e Portugal. 

Tabla. 44. Espécies incluídas no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras de Espanha e 

na Lista de espécies exóticas invasoras de interesse de Portugal presentes em espaços da Rede 

Natura 2000 do espaço transfronteiriço espanhol do território POCTEP 2021-2027. 
Espécie Nome comum 

Flora 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle   Ailanto, árvore do céu, espanta-lobos 

Cortaderia spp.   Erva das pampas, capim das pampas 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms   Jacinto de água, aguapé 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc    Pinheirinha-de-água 

Artrópodos nos crustáceos 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905  Vespa asiática 

Crustáceos 

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)   Lagostim sinal ou lagostim do pacífico 

Procambarus clarkii (Girard, 1852)   Lagostim vermelho, lagostim americano 

Peixes 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)   Perca-sol 

Repteis 

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)   Tartaruga-de-ouvido-vermelho 

Aves  

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766)   Ganso do Nilo 

Mamíferos 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758)   Guaxinim 

Fonte: Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras, MITECO e Lista de espécies exóticas invasoras de 

interesse na UE, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021. 
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2.2.7. Solo 

A Península Ibérica destaca-se pela presença de 3 tipos ou regiões litológicas: 

• Área de domínio silicioso. Apresenta os materiais mais antigos, restos do Maciço 

Hespérico. As rocas predominantes são do tipo ígneo (origem magmática) com o 

granito como principal expoente. Também se apreciam rochas metamórficas 

(modificadas) como a ardósia, quartzo e gnaisse. Em muitos lugares, o rochedo sofreu 

intensos processos de erosão (água e gelo), dado lugar a amontoados de fragmentos 

nas encostas das montanhas, denominados pedregais ou penhasqueiras. 

• Área de domínio calcário. Predominam as rochas sedimentárias, acumulações que 

posteriormente sofreram modificações, aparecidas durante o Mesozoico. As rochas 

calcárias dissolvem-se com a água originando formas cársicas 

• Área de domínio argiloso peninsular. Formada pelos materiais mais recentes formados 

nos finais do Terciário por sedimentação nas depressões do Ebro, do Gualdaquivir e 

dos rios da Meseta. As argila, margas e gessos são materiais moles, o que origina, por 

causa de uma erosão diferencial, formas típicas de paisagem como planaltos, 

cumeeiras, outeiros, desfiladeiros (paisagem formado por fendas profundas e estreitas 

entre cumes de maior altura). 

Ilustración. 36. Mapa litológico da Península Ibérica 

 
Fonte: Atlas Nacional de Espanha. ING. M de Terán e L. Solé Sabirís, 1978. 

No espaço de cooperação a ambos lados da raia, salienta-se a presença de solos com predomínio 

litológico silício, onde abundam as rochas graníticas. Além disso, a maioria dos solos são do tipo 

mineral, geralmente condicionados pela topografia, sendo um dos mais abundantes o regossolo. 

Estes solos podem apresentam calcificações crómio, dístrico e éutrico. Costumam estar 

acompanhados pelo tipo fluvissolo no âmbito das ribeiras dos rios. 

Em zonas do norte peninsular e zonas concretas do Sistema Central com climas húmidos, a 

presença de solos condicionados por este tipo de clima é muito frequente (tipo umbrissolo). Os 

solos orgânicos são muito residuais ou quase inexistentes. 
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A presença maioritária de solos silícios de tipologia mineral serviu, historicamente, para o 

aproveitamento mineiro de extração de pedras ornamentais para a construção e de minerais 

metálicos ao longo de toda a fronteira luso-espanhola, alcançando nalguns territórios os maiores 

valores de produção mineral, como o caso das pedreiras de granito ou minas piríticas e do cobre. 

Relativamente aos usos do solo, e a partir dos dados da AEMA (Corine Land Cover), comprova-se 

como na Península Ibérica existe um predomínio de zonas florestais e seminaturais 

acompanhadas por terrenos agrícolas que se evidencia no espaço de cooperação, especialmente 

no eixo sul-norte. 

Ilustración. 37. Cobertura do solo (usos), 2018 

 
Fonte: Corine Land Cover 2018. Agência Europeia de Ambiente (AEA). Atlas estatístico, Anuário regional de 

Eurostat, 2020. 

Assim, a presença de áreas agrícola é muito maior nas zonas do sul peninsular, associadas aos 

vales do Guadalquivir e Guadiana, principalmente, bem como zonas da Meseta setentrional 

(Castela e Leão), enquanto os usos de solo artificiais se concentram nas envolventes das 

aglomerações urbanas já mencionadas no capítulo do âmbito territorial. 

 A importante presença de zona florestais e seminaturais, acompanhada duma orografia de 

elevações e vales sucessivos, bem como as tipologias climáticas, condicionam uma presença 

importante de espaços naturais de alto valor ecológico, com uma elevada biodiversidade natural 

a ambos lados da raia. 

Apreciam-se, também, algumas zonas importantes ocupadas por zonas húmidas e massas de 

água. De entre estes espaços, destaca-se, pela sua importância ecológica, o Espaço Natural 

Doñana, na província de Huelva e outros pântanos na Baía de Cádis, além dos principais rios e os 

seus reservatórios regulares que constituem as 5 bacias hidrográficas internacionais e, ainda, o rio 

Guadalquivir. 
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2.3. Água (meios continental e marinho) 

As características físicas e hidrográficas da Península Ibérica determinam que Espanha e Portugal 

partilhem uma significativa parte dos seus recursos hídricos, o que significa que o uso da água é 

um dos pontos com mais importância nas relações bilaterais estabelecidas. E não só, já que mais 

de 20% da zona fronteiriça é constituída por cursos fluviais. Assim, de um modo geral, os impactos 

derivados das atuações no território espanhol têm o seu reflexo no território português, não se 

verificando a situação inversa. 

Por isso, a análise exaustiva no território espanhol da situação das águas continentais e marítimas 

das bacias partilhadas entre Espanha e Portugal é considerada de vital importância, já que muitos 

impactos derivados das atuações têm uma componente transfronteiriça sendo, possivelmente, e 

em conjunto com os impactos derivados das alterações climáticas e nas áreas protegidas 

fronteiriças e transfronteiriças (Rede Natura 2000) os de maior impacto ambiental. 

As relações luso-espanholas no que se refere ao tema água culminam, após uma série de tratados 

mais ou menos específicos, com a Convenção de Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento 

Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, a Convenção de Albufeira (1998) 

e aperfeiçoado com um Protocolo de Revisão do Regime de Caudais de 2008. A Convenção de 

Albufeira incorpora as disposições da política comunitária em matéria de água e cria um marco 

de cooperação e coordenação para a proteção das massas de água, dos ecossistemas aquáticos 

e terrestres associados e para o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos. 

A secção c) do artigo 1 da Convenção de Albufeira estabelece que se entenderá por águas 

transfronteiriças todas as águas superficiais e subterrâneas que assinalam, atravessam ou se 

encontram situadas nas fronteiras entre os dois Estado; no caso de desaguarem diretamente no mar, 

o limite das referidas águas é o estabelecido convencionalmente entre as Partes. A delimitação 

geográfica das massas transfronteiriças e os pontos de junção das massas foram acordados na 

XVIII reunião plenária da CADC, celebrada em Lisboa, em 18 de dezembro de 2014. 

As bacias hidrográficas peninsulares com águas partilhadas entre Espanha e Portugal são cinco. 

São rios da vertente atlântica que nascem em Espanha e desaguam em Portugal, excetuando o 

rio Guadiana que se configura como fronteira natural entre os dois países. A bacia do rio 

Guadalquivir é a única que não é partilhada.  

• Bacia Norte, formada pelas bacias dos rios Minho/Miño e Lima/Limia. 

• Bacia do Douro/Duero 

• Bacia do Tejo/Tajo 

• Bacia do Guadiana. 
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Ilustración. 38. Bacias hidrográficas peninsulares e no espaço de cooperação.

 
Fonte: Recursos web do MAGRAMA 

A área total das bacias fluviais internacionais atinge os 264.874,8 km2, equivalente a 45,5% de 

todo o território peninsular. Desta extensão, 78,4% decorre por território espanhol (207.721,0 km2) 

e 21,5% por Portugal (56.935,5 km2). No entanto, relativamente à extensão superficial que ocupam 

as 5 bacias em relação com cada um dos países, no caso português, as bacias hidrográficas 

representam 64% do território continental enquanto, no lado espanhol, representam 

simplesmente 44,1% da correspondente área peninsular. Do total da extensão superficial, os 

recursos internacionais partilhados entre ambos países representam 1.390,36 km2. 

A bacia de maior extensão é a Bacia do Douro/Duero com 97.477,7 km2 de superfície, 80,9% de 

superfície espanhola e 19,1% portuguesa. Relativamente à superfície da bacia cuja gestão dos 

recursos é partilha, esta representa 430,1 km2, em 28 troços partilhados principalmente rios e 

barragens, uma zona costeira e zonas de transição. 

Pela sua extensão superficial partilhada, a barragem do Alqueva, na bacia do Guadiana é 

particularmente interessante, que nos seus 3 troços partilhados entre Espanha e Portugal 

pressupõe uma extensão superficial de 178,23km2, a maior de todos os recursos hídricos 

partilhados em bacias internacionais. 

A bacia de menor extensão é a do rio Lima/Limia, partilhada com a bacia do Minho/Miño na bacia 

Norte. A sua extensão superficial é um pouco maior dos 2.521,7 km2 e é uma das que apresenta 

uma divisão mais equitativa entre Espanha e Portugal (52,4 por 47,6%, respetivamente). Neste 

caso, os recursos partilhados representam 8,83% do total das bacias, considerando ambas bacias 

hidrográficos (Minho e Lima), para um total de dez troços, principalmente, rios mas também por 

barragens, uma zona costeira (Internacional Minho/Miño) e várias zonas de transição (estuário do 

Minho/Miño). 
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Tabla. 45. Bacias internacionais Espanha-Portugal18 

Bacia 
Longitude 

(km) 

Superfície 

total (km2) 

Espanha Portugal 

Superfície Percentagem Superfície Percentagem 

Minho/Miño 300 17.078,5 16.264,0 95,2% 814,5 4,8% 

Lima/Limia 108 2.521,7 1.322,1 52,4% 1.199,1 47,6% 

Douro/Duero 927 97.477,7 78.889,0 80,9% 18.587,9 19,1% 

Tejo/Tajo 1.092 80.797,2 55.781,0 67,0% 24.800,0 33,0% 

Guadiana 810 66.999,8 55.464,9 82,8% 11.534,1 17,2% 

Total, peninsular  264.874,8 207.721,0 78,4% 56.935,5 21,5% 

Fonte: Convenção Albufeira (CADC 19) e Agência Portuguesa do Ambiente (APA)   

Relativamente à disponibilidade de recursos hídricos, em Espanha em 201520, dispunha-se dum 

total de 344.073 hm3, enquanto em Portugal continental, este valor atingia 48.55 hm3. Por bacias 

hidrográficas partilhadas, no lado espanhol, os contributos das bacias supõem uma percentagem 

menor que no caso português. Enquanto, em Espanha, os 127.059 hm3 fornecidos pelas bacias 

partilhadas representam 36,9% de todos os recursos nacionais, em Portugal continental, os 32.250 

hm3 fornecidos pelas quatro bacias (bacia do Lima integrada na bacia do Minho) representam 

mais de 65,1%. 

Dentro do espaço de cooperação, regista-se um consumo de água importante. A pressão exercida 

sobre os recursos hídricos varia de forma considerável entre umas bacias, sub-bacias e outras21. 

Assim, extensas zonas das bacias do Douro, Tejo e, sobretudo, do Guadiana, em ambos lados da 

fronteira, apresentam valores de uso de água claramente acima de 40%. Salienta-se a bacia do 

Rio Zujar, onde a pressão supera os 100% dos recursos de água doce disponíveis. 

Observam-se, também, tensões muito graves com usos de água muito insustentáveis na bacia de 

Ardila, Sado e Mira e em zonas costeiras das bacias, onde a pressão turística eleva o índice de 

exploração para valores muito próximos dos 100%. No resto das baicas, o uso da água diminui 

consideravelmente. Só são apresentados valores acima dos 40% na bacia média do Tejo (Alberche, 

Tiétar e Malagón) e na do Douro (Tormes). 

A maior parte da água destina-se ao consumo agrícola, entre 60-70% dependendo da zona 

concreta das bacias hidrográficas e, especialmente, destinados aos cultivos de regadio.  

De seguida, mas a uma distância relevante, registam-se os consumos industriais que representam 

cerca de 20%, considerando tanto os próprios consumos na produção industrial (refrigeração) 

como os consumos energéticos. Também é preciso ter em consideração que, em muitos casos, 

estes consumos industriais estão englobados nos usos domésticos que, de forma geral, 

representa 14% da procura de água peninsular. 

  

 
18 Nos dados fornecidos pelo CADC existe certa disparidade entre a versão espanhola e a versão português. Optou-se por utilizar os dados de 

cada versão relativamente à extensão do seu país, ainda que a soma de ambos possa variar em cada uma das versões. 
19 http://www.cadc-albufeira.eu/es/  
20 Freshwater resources by river basin district. Eurostat 
21 Os valores superiores a 20% indicam que os recursos hídricos estão submetidos a pressão hídrica e os valores superiores a 40% indicam que 

a tensão da água é grave e que o uso dos recursos de água doce é claramente insustentável (Raskin et al., 1997). 

http://www.cadc-albufeira.eu/es/
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Ilustración. 39. Uso total da água relativamente com os recursos disponíveis 

 
Fonte: Urban Adaptation Map Viewer. Agência Europeia de Ambiente (AEA) 

No caso de Espanha, o Eurostat dispõe de dados dos usos da água por distrito da bacia 

hidrográfica e setores económicos numa série temporal 2011-2013. Não existem dados 

disponíveis homogéneos para as bacias hidrográficas no lado português da raia. 

Tabla. 46. Uso de água por distrito de bacia hidrográfica, 2013 

Setores País/bacia Consumo* Percentagem 

Agricultura, florestal e pesca 

Espanha 14.556,82 58,4% 

Minho-Sil   29,646  

Douro  2.107,261  

Tejo 820,054  

Guadiana  1.585,696  

Indústria e construção 

Espanha 7.119,8 28,5% 

Minho-Sil   5,511  

Douro  18,326  

Tejo 29,086  

Guadiana  7,88  

Serviços 

Espanha 909,51 3,6% 

Minho-Sil   16,02  

Douro  59,873  

Tejo 148,475  

Guadiana  36,672  

Lares (Doméstico) 

Espanha 2.419,27 9,7% 

Minho-Sil   42,653  

Douro 139,666  

Tejo 409,411  

Guadiana  88,966  

Todas las atividades 

Espanha 24.943,39  

Minho-Sil   94 0,4% 

Douro  2.325,126 9,3% 

Tejo 1.407,026 5,6% 

Guadiana  1.719,214 6,9% 

* Milhões de m3 

Fonte: Eurostat, 2020. 
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Relativamente à qualidade das águas, a informação disponível restringe-se, basicamente, a nível 

de cada Estado, não existindo uma informação homogénea comparável em ambos os lados da 

raia. Neste caso, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) dispõe de uma avaliação estatal dos 

corpos de água 2014-201722 na qual se apresenta uma avaliação da qualidade das águas 

superficiais desde o ponto de vista químico e ecológico, tanto a nível geral como por cada uma 

das regiões hidrográficas (RH). 

Neste relatório, conclui-se que a classificação do estado global das massas de água superficiais é 

bom ou superior em 53% e os restantes 47% situam-se num estado inferior a bom23. Por outro 

lado, no caso das águas subterrâneas, 84% encontra-se num estado de bom. 

Por bacias hidrográficas: 

• Minho e Lima. 71 massas de água superficiais naturais analisadas, das quais 10 são 

transfronteiriças (7 rios, 1 costeira e 2 de transição). 68% está num estado bom ou superior 

e 48% num estado inferior a bom. 

• RH3 Douro. 392 massas de água superficiais analisadas, das quais 359 são naturais, 32 

fortemente modificadas e 2 artificiais, além disso, 28 são transfronteiriças e todas na 

categoria de rios e barragens. 62% está num estado bom ou superior e 36% num estado 

inferior a bom. Registam-se 2% num estado desconhecido.  

• RH5A Tejo e Ribeiras do Oeste. 467 massas de água superficiais analisadas, das quais 404 

são naturais, 55 fortemente modificadas e 8 artificiais, além disso, 7 são transfronteiriças 

e todas na categoria de rios e barragens. 47% está num estado bom ou superior e 51% 

num estado inferior a bom. Registam-se 2% num estado desconhecido. 

• RH7 Guadiana. 268 massas de água superficiais analisadas, das quais 212 são naturais, 50 

fortemente modificadas e 6 artificiais, além disso, 25 são transfronteiriças (21 rios e 

barragens, 1 costeira e 3 de transição). 38% está num estado bom ou superior e 59% num 

estado inferior a bom. Registam-se 3% num estado desconhecido. 

No caso espanhol, o visor do Sistema de Informação de Redes de acompanhamento do estado e 

informação hidrológica do MITECO informa sobre o estado químico das massas de águas 

superficiais e, ainda, dispõe da aplicação TAXAGUA para a classificação do estado ecológico, mas 

não se dispõe de informação conjunta comparável com a portuguesa. 

No entanto, a análise da qualidade da água apresentada pela Agência Europeia do Ambiente 

(AEA)24 na aplicação de mapas GIS; Diretiva Quadro da Água: elemento de qualidade pode servir 

de referência geral. 

No mapa seguinte, pode observar-se como a evolução das massas de água portuguesas tem um 

reflexo muito similar nas águas espanholas, apreciando-se um declive norte-sul relativamente à 

qualidade das massas de água. Assim, as bacias do Norte apresentam mais troços de rios e 

barragens, bem como de águas costeiras e de transição em estados de alto e bom, muito 

relacionado com o controlo das águas em rios nos troços de montanha que costumam apresentar, 

de um modo geral, uma maior qualidade ecológica e química. 

 
22 Classificação do estado das massas de água. Avaliação intercalar 2014-2017 (dezembro 2020) 
23 2º Ciclo dos Planos de Gestão da região Hidrográfica (PHG) 
24 European Environment Agency (EEA)  
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À medida que nos deslocamos para o sul peninsular, observa-se como vão aparecendo mais 

troços com uma qualidade moderada, pior ou, inclusive, má. A bacia do Guadiana é a que 

apresenta os piores resultados de controlo da qualidade, uma vez que numerosos troços da rede 

hidrográfica se encontram-se classificados na categoria de moderado ou pior. 

Ilustración. 40. Qualidade das águas. Diretiva Quadro de Águas 

 

Fonte: Dados e mapas. Aplicação de mapas GIS. Agência europeia do Ambiente (AEA).  

Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, no caso português e de um modo geral, estão 

em bom estado de forma quase maioritária. No território espanhol, quase todas as massas 

apresentam valores de bom estado, excetuando bastantes massas ao sul no vale do Guadalquivir 

e, dentro das bacias partilhadas, na zona de Tierra de Barros, na do Guadiana e, sobretudo, várias 

massas de água subterrâneas na bacia do Douro (Medina del Campo, Tierra del Vino, Los Arenales, 

Aluvial del Duero: Tordesilhas – Zamora e Tordesilhas) nas quais a qualidade quantitativa é má. 

Por último, em matéria de saneamento e depuração de águas residuais, a maioria da população 

peninsular está conectada a tratamento de águas residuais. No caso de Espanha, e segundo os 

dados de Eurostat para 2014, 98,4% da população estava conectada a algum tratamento, 

enquanto em Portugal, e segundo dados estimados de 2017, a cobertura alcançava a 85% da 

população. 

Neste sentido, a presença de tratamentos de águas residuais com sistemas pelo menos 

secundários é um bom indicador da qualidade das águas, já que uma deficiente depuração 

implica graves problemas de poluição dos canais fluviais e, especialmente, das águas 

subterrâneas. Em Espanha, pelo menos 92,9% da população apresentava, pelo menos, 

tratamentos secundários ou terciários (23,9% e 69,0%, respetivamente) e somente 1,7% está 

conectado a sistemas unicamente primários. Regista-se a existência de 2,3% da população com 

tratamentos não especificados. 
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No caso de Portugal, a percentagem de população conectada unicamente a tratamentos 

primários é bastante mais elevada, alcançando 6,7% da população, que redunda nos problemas 

de qualidade das águas já indiciados. No caso de tratamentos secundários e terciários, as 

percentagens estão bastante emparelhadas entre si. Assim, 46,66% da população está conectada 

a plantas com tratamentos secundários enquanto 37,98% está ligada a terciários (num total de 

84,64%). A informação não disponível é residual. 

2.3.1. Planificação hidrológica de 2º ciclo nas águas fronteiriças e 

transfronteiriças 

O artigo 13.2 da Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro de 2000, através do qual se estabelece 

um marco comunitário de atuação no âmbito da política de água ou Diretiva Quadro de Água 

(DQA), requer que, no caso das regiões hidrográficas internacionais situadas totalmente em 

território comunitário, como é o caso das partilhadas entre Espanha e Portugal, os Estado 

garantam a coordenação dos planos hidrológicos elaborados em cada parte nacional para 

conseguir atingir os objetivos da mencionada Diretiva. 

O Documento de coordenação do processo de avaliação intermédia das medidas do ciclo de 

planificação 2016-2021 nas regiões hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e 

Portugal, elaborado conjuntamente por Espanha e Portugal e remetido à Comissão Europeia em 

setembro de 2017, responde às deficiências encontradas e reforça a coordenação internacional 

dos planos hidrológicos nas regiões hidrográficas partilhadas. O texto reúne e sintetiza os 

resultados chave da coordenação realizada na elaboração dos planos hidrológicos do segundo 

ciclo, aprovados, respetivamente, pelos Estados e remetidos à Comissão Europeia, para as regiões 

hidrográficas internacionais do Minho, Douro, Tejo e Guadiana, com o fim de alcançar os objetivos 

requeridos pela DQA. 

Apesar de Espanha e Portugal pertencerem ao mesmo grupo de intercalibração (MEDGIG), a 

caracterização da tipologia das massas de água fronteiriças e transfronteiriças não foi passível de 

homogeneizar durante o 2º ciclo de planificação devido à dificuldade de harmonizar os critérios 

técnicos aplicados por cada país. Entre os trabalhos a desenvolver para o 3ª ciclo de planificação 

2022-2027, está a realização de um exercício de intercalibração entre os dois países com a 

finalidade de poder harmonizar os critérios técnicos aplicados para a definição de tipos comuns, 

se tal se demonstra como necessário para atingir os objetivos da DQA. 

No seu artigo 11, a DQA dispõe que os Estados-membros velarão por que se estabeleça, para a 

parte nacional de uma região hidrográfica internacional, um programa de medidas considerando 

os resultados do estudo de pressões e impactos, com a finalidade de alcançar os objetivos 

ambientais que a própria Diretiva estabelece no seu artigo 4. Estes programas de medidas 

incluirão aquelas medidas básicas especificadas no artigo 11.3 e, quando necessário, medidas 

complementares. 

O programa de medidas constitui um capítulo fundamental no Plano de Bacia Hidrográfica já que 

define aquelas atuações, viáveis desde um ponto de vista técnico e económico, que permitam 

alcançar ou preservar o bom estado das massas de água. 

Em suma, todas as medidas podem ser classificadas em cinco tipologias diferenciadas: 
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• Medidas requeridas pela DQA. São aquelas que se especificam no artigo 11 da 

mencionada Diretiva. A sua organização e diferenciação responde a diversos requisitos 

comunitários e, em particular, aos critérios fixados no WFD Reporting Guidance 2016. 

o No caso de Espanha, vão dirigidas ao cumprimento dos objetivos ambientais 

adotados com esta norma da União Europeia. 

o Em Portugal, cobrem essencialmente atuações relacionadas com o tratamento 

de águas residuais urbanas e industriais, controlo da poluição difusa de origem 

agro pecuária, a promoção do uso eficiente e sustentável da água, face à 

disponibilidade hídrica e aos objetivos ambientais, a internacionalização dos 

custos da água, a restauração ecológica e longitudinal das massas e a definição 

e implementação dos caudais ecológicos, a melhoria do conhecimento, a 

articulação com a Diretiva Quadro sobre as Estratégias Marinhas e a Diretiva de 

Inundações, bem como, a adaptação aos efeitos das alterações climáticas. 

• Melhoria da oferta de recursos dirigida à satisfação das procuras. 

• Medidas para mitigar os efeitos dos fenómenos hidrometeorológicos extremos (secas e 

inundações). 

• Medidas de governança e melhoria do conhecimento. 

• Outros investimentos requeridos pelos diversos usos relacionados com a água. 

De um modo geral, quase todas as tipologias de medidas selecionadas em ambos países são 

coerentes com as tipologias de atuações incluídas no âmbito do OE 2 e, excetuando as medidas 

de governança e melhoria do conhecimento e as medidas para melhorar a oferta de recursos 

hídricos ambientais, tanto as próprias medidas requeridas pelo artigo 11 da DQA como as 

medidas para mitigar os fenómenos hidrometeorológicos extremos, bem como outras medidas 

relacionadas com os diversos usos de água. 

Apesar do grande esforço realizado para recompilar a situação e investimento das medidas ainda 

existem lacunas de informação que introduzem incertezas no momento de interpretar o real grau 

de evolução dos programas de medidas. 

2.3.1.1. Região hidrográfica do Minho 

A Região hidrográfica do Minho-Sil é uma região hidrográfica internacional constituída pelas 

bacias hidrográficas internacionais dos rios Minho, Lima e, ainda e no caso de Espanha, da bacia 

hidrográfica de Sil, que não é internacional, e inclui também as respetivas massas de águas 

subterrâneas, de transição e costeiras. 
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Ilustración. 41. Delimitação geográfica das bacias hidrográficas do Minho e Lima 

 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Delimitaram-se dez massas de água fronteiriças e transfronteiriças, coincidindo com as já 

identificadas no 1º ciclo, tendo sido realizada, no âmbito dos trabalhos da CADC, alguma 

modificação da delimitação de alguma das massas de água partilhadas. As massas de água 

partilhadas correspondem a 3,6% das massas de água superficial definidas na parte espanhola da 

região hidrográfica do Minho e 14% das massas de água superficial definidas na parte português 

da Região hidrográfica do Minho-Lima. 

Tabla. 47. Identificação das massas de água fronteiriças e transfronteiriças. 
Nome massa Categoria Natureza Carácter 

Internacional Minho Costeira Natural Fronteiriça 

Rio Trancoso Rio Natural Fronteiriça 

Rio Minho VIII Rio HMWB Fronteiriça 

Rio Minho IX Rio Natural Fronteiriça 

Rio Minho X Rio Natural Fronteiriça 

Estuário do Minho Troço 2 Transição Natural Fronteiriça 

Estuário do Minho Troço 1 Transição Natural Fronteiriça 

Barragem de Lindoso Rio HMWB Transfronteiriça 

Barragem de Salas Rio HMWB Transfronteiriça 

Rio Laboreiro Rio Natural Fronteiriça 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Pressões 

De seguida, detalham-se as zonas protegidas associadas a cada massa de água e o inventário de 

pressões significativas identificadas. 
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Tabla. 48. Zonas protegidas associadas e inventário de pressões significativas 

Nome massa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

Internacional 

Minho 
Zona de proteção de moluscos 5.1 Introdução de espécies alóctones Sem pressões que afetem o estado 

Rio Trancoso 

Abastecimento  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.2 Vertedouros de águas pluviais 

2.2 Origem agrícola 

2.4 Vias de transporte 

2.10 Outras fontes 

4.2.2 Represas e açudes - Proteção 

contra inundações  

5.1 Introdução de espécies alóctones 

Sem pressões que afetem o estado 

Rio Minho VIII 

Abastecimento  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

Zona sensível 

1.1 Descargas de águas residuais 

1.2 Vertedouros de águas pluviais 

2.2 Origem agrícola 

2.10 Outras fontes 

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.3 Extrações para uso industrial  

3.4 Extrações para refrigeração 

4.2.2 Barragens e açudes - Proteção 

contra inundações 

4.3.4 Modificações de fluxo para 

abastecimento  

5.1 Introdução de espécies alóctones 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.2 Origem agrícola  

2.10 Outras fontes 

Rio Minho IX 

Abastecimento  

Águas de banho 

Zonas de proteção de aves 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

  

Rio Minho X 

Abastecimento  

Águas de banho 

Zonas de proteção de aves 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

  

Estuário do 

Minho Troço 2 

Zonas de proteção de aves 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais 

1.4 Descargas industriais (não incluídas 

no RETP Espanha)  

2.2 Origem agrícola 

2.10 Outras fontes 

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento  

4.2.2 Represas e açudes - Proteção 

contra inundações  

5.1 Introdução de espécies alóctones 

1.1 Descargas de águas residuais 

1.4 Descargas industriais (não incluídas 

em RETP Espanha)  

2.2 Origem agrícola 

2.10 Outras fontes 

5.1 Introdução de espécies alóctones 

Estuário do 

Minho Troço 1 

Zonas de proteção de aves 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

 

1.1 Descargas de águas residuais 

2.10 Outras fontes 

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento  

3.6 Extrações para aquicultura 

4.2.2 Represas e açudes - Proteção 

contra inundações 

4.3.1 Modificações de fluxo para 

agricultura 

5.1 Introdução de espécies alóctones 

1.1 Descargas de águas residuais 

2.2 Origem agrícola 

3.2 Extrações para abastecimento  

5.1 Introdução de espécies alóctones 

Barragem de 

Lindoso 

Abastecimento  

Proteção de aves 

Zonas de proteção de espécies 

2.2 Origem agrícola 

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento 

2.1 Saneamento urbano 

2.2 Origem agrícola 

3.5 Extrações para uso hidroelétrico 



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha -Portugal (POCTEP) 2021-2027 169 

Nome massa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

Zona sensível 

 

3.5 Extrações para uso hidroelétrico  

3.7 Extrações para outros usos  

4.2.2 Represas e açudes. Proteção 

contra inundações  

4.2.9 Represas e açudes - Uso 

desconhecido / obsoleto  

4.3.1 Modificações de fluxo para 

agricultura  

5.1 Introdução de espécies alóctones 

5.2 Eliminação de espécies 

Barragem de 

Salas 

Proteção de aves 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

2.2 Origem agrícola 

5.1 Introdução de espécies alóctones 
Sem pressões que afetem o estado 

Rio Laboreiro 

Proteção de aves 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

2.2 Origem agrícola  

5.1 Introdução de espécies alóctones 
Sem pressões que afetem o estado 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Qualidade das águas 

Relativamente ao estado da qualidade das águas. 

Tabla. 49. Estado das massas de água fronteiriças e transfronteiriças  

Nome massa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

Espanha Portugal Espanha Portugal 

Internacional Minho Bom Bom Bom Bom 

Rio Trancoso Muito bom Bom Bom Bom 

Rio Minho VIII Moderado Razoável Bom Bom 

Rio Minho IX Moderado Razoável Bom Bom 

Rio Minho X Moderado Razoável Bom Bom 

Estuário do Minho Troço 2 Moderado Malo Bom Bom 

Estuário do Minho Troço 1 Moderado Malo Bom Insuficiente 

Barragem de Lindoso Moderado Inferior a bom Bom Bom 

Barragem de Salas Bom Bom Bom Bom 

Rio Laboreiro Muito bom Bom Bom Bom 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Das 10 massas de águas partilhadas, quatro delas tinham como objetivo manter o bom estado 

em 2015, uma massa de atingir o bom estado em 2021 e, finalmente, cinco massas de atingir o 

bom estado em 2027. Para estas seis massas de água, definiram-se exceções de acordo com o 

previsto no artigo 4.4 da DQA devido à visibilidade técnica, as condições naturais da massa e/ou 

custos desproporcionados. 
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Programa de medidas 

Na parte espanhola da região hidrográfica do Minho, foram identificadas 496 medida com um 

investimento previsto de 426.191.047 €, das que podem ter impacto nos objetivos ambientais e 

relacionados com o POCTEP; uma medida relativa à redução da poluição por nutrientes de origem 

agrária, duas medidas relativas à remediação de solos contaminados, duas medidas relativas à 

melhoria longitudinal, 41 medidas de melhoria hidromorfológica, sete medidas de melhoria do 

regime de caudais e/ou estabelecimento de caudais ecológicos, quatro medidas técnicas de 

eficiência do uso da água, uma medida de proteção de água potável, 72 medidas de investigação 

e melhoria do conhecimento, seis atuações de redução de sedimentos procedentes da erosão do 

solo e escoamento, oito atuações de prevenção e controlo por presença de espécies inovadoras 

e doenças, onze medidas para prevenir ou controla os impactos negativos da pesca e outros tipos 

exploração/eliminação de animais e plantas, 132 atuações incluídas dentro de outras medidas 

nacionais e 36 medidas catalogadas como not aplicable. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, foram definidas 32 medidas básicas e 79 medidas 

complementares com um custo total de 54.855.900 €, com as seguintes tipologias relacionadas 

com os objetivos ambientais: 41 medidas de redução ou eliminação da carga contaminante, 19 

medidas de alterações hidromorfológicas, quatro medidas relacionadas com o controlo de 

espécies invasoras, nove medidas relacionados com a redução de riscos, 13 medidas de melhoria 

de conhecimento, três medidas de sensibilização, 12 medidas de melhoria do quadro normativo. 

Por último, apresentam-se, de seguida, o número de medidas distribuídas por tipologias e 

financiamento em Espanha e Portugal. 

Tabla. 50. Medidas por tipologias e investimento 
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Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

2.3.1.2. Região hidrográfica do Douro 

A região hidrográfica do Douro é uma região hidrográfica internacional com uma superfície total 

de 97.476,85 km2, dos quais 78.889 km2 estão em Espanha (80,9%) e 18.587,85 km2 em Portugal 

(19,1%), sendo, deste modo, a região hidrográfica mais extensa na Península. 

Compreende o território da bacia hidrográfica do rio Douro, bem como as águas de transição no 

estuário do Porto e as costas atlânticas associadas. 
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Ilustración. 42. Delimitação geográfica da bacia hidrográfica do Douro. 

 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017.  

 

Delimitaram-se 27 massas de águas fronteiriças e transfronteiriças (na parte espanhola) que 

correspondem a 26 massas de águas fronteiriças e transfronteiriças na parte português, 

coincidindo com as já identificadas no 1º ciclo, tendo-se realizado, no âmbito dos trabalhos da 

CADC, alguma pequena modificação da delimitação de alguma das massas de águas partilhadas. 

As massas de água partilhadas correspondem a 4% das massas de água superficial definidas na 

parte espanhola da região hidrográfica do Douro e 7% das massas de água superficial definidas 

na parte portuguesa da região hidrográfica do Douro. 

Tabla. 51. Identificação das massas de água fronteiriças e transfronteiriças 
Nome massa Categoria Natureza Carácter 

Ribeira de Cambedo Regueirón Rio Natural Transfronteiriça 

Rio Tâmega Rio Natural Fronteiriça 

Rio Tuela Rio Natural Transfronteiriça 

Rio San Lourenzo Rio Natural Transfronteiriça 

Regueiro das Veigas Rio Natural Transfronteiriça 

Rio del Fontano Rio Natural Transfronteiriça 

Rio de Cadávos Rio Natural Transfronteiriça 

Rio de la Gamoneda Rio Natural Transfronteiriça 

Rio Manzanas Rio Natural Transfronteiriça 

Ribeiro de Prado Nuevo Rio Natural Transfronteiriça 

Rio Águeda Rio Natural Fronteiriça 

Ribeira de Dos Casas Rio Natural Fronteiriça 

Rio Turones Rio Natural Fronteiriça 

Ribeira de Azaba Rio Natural Transfronteiriça 

Rio Águeda Rio Natural Transfronteiriça 

Rio Porto do Rei Búbal Rio Natural Fronteiriça 

Troço fronteiriço do Rio da Azoreira. Rio Natural Fronteiriça 

Troço fronteiriço do Rio Mente Rio Natural Fronteiriça 

Troço fronteiriço do Rio Manzanas Rio Natural Fronteiriça 
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Nome massa Categoria Natureza Carácter 

Troço fronteiriço do Rio Pequeno Rio Natural Fronteiriça 

Barragem de Pocinho Rio HMWB Transfronteiriça 

Barragem Aldeávila Rio HMWB Transfronteiriça 

Barragem Saucelle Rio HMWB Transfronteiriça 

Barragem Miranda Rio HMWB Transfronteiriça 

Barragem Picote Rio HMWB Transfronteiriça 

Barragem Bemposta Rio HMWB Transfronteiriça 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017.  

Pressões 

De seguida, detalham-se as zonas protegidas associadas a cada massa de água e o inventário de 

pressões significativas identificadas. 

Tabla. 52. Zonas protegidas associadas e inventário de pressões significativas 

Nome massa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

Ribeira de 

Cambedo 

Regueirón 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

1.6 Aterros sanitários 

4.1.5 Pressão longitudinal 

desconhecido/obsoleto  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes - Indústria  

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

2.1 Difuso - Drenagem urbana 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária)  

Rio Tâmega 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

1.6 Aterros sanitários 

4.1.5 Pressão longitudinal 

desconhecido/obsoleto  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes - Indústria  

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

2.1 Difuso - Drenagem urbana 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária) 

Rio Tuela 

Zonas de proteção de aves  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.4 Descargas industriais (não incluídas 

em RETP Espanha)  

4.2.3 Represas e açudes - 

Abastecimento urbano  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes _Indústria  

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

1.1 Pontual - Águas residuais urbanas  

1.8 Pontual - Aquicultura  

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária)  

3.5 Captação/Desvio de fluxo - Energia 

hidroelétrica  

4.3.3 Alteração hidrológica - Energia 

hidroelétrica 

Rio San 

Lourenzo 

Abastecimento  

Águas de banho 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.4 Descargas industriais (não incluídas 

em RETP Espanha)  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes _Indústria  

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.6 Difuso - Águas residuais não 

ligadas à rede de drenagem 

2.10 Difuso - Outro (Pecuária) 

3.5 Captação/Desvio de fluxo - Energia 

hidroelétrica  

4.3.3 Alteração hidrológica - Energia 

hidroelétrica 

Regueiro das 

Veigas 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais 

4.2.3 Represas e açudes - 

Abastecimento urbano 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

Sem pressões que afetem o estado 
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Nome massa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes _Indústria  

 

Rio del 

Fontano 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

4.2.3 Represas e açudes - 

Abastecimento urbano 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.6 Represas e açudes _Indústria  

Sem pressões que afetem o estado 

Rio de 

Cadávos 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.6 Represas e açudes _Indústria 
Sem pressões que afetem o estado 

Rio de la 

Gamoneda 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  Sem pressões que afetem o estado 

Rio Calabor 

Abastecimento  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes _Indústria  

Sem pressões que afetem o estado 

Rio Manzanas 

Abastecimento  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

4.2.2 Represas e açudes - Proteção 

contra inundações 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes – Indústria 

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

Sem pressões que afetem o estado 

Ribeiro de 

Prado Nuevo 

Proteção de aves  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

4.2.2 Represas e açudes - Proteção 

contra inundações 

4.2.3 Represas e açudes - 

Abastecimento urbano  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes _Indústria  

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária)  

Rio Águeda 

Abastecimento  

Proteção de aves  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 
Sem pressões que afetem o estado 

Ribeira de Dos 

Casas 

Proteção de aves  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.2 Origem agrícola  

4.2.6 Represas e açudes – Indústria 

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária)  

Rio Turones 
Proteção de aves  

Zona de proteção de habitats 

2.2 Origem agrícola  

4.2.6 Represas e açudes - Indústria 

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

8. Pressão antropogénica 

desconhecida 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária)  

Ribeira de 

Azaba 

Abastecimento  

Proteção de aves  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.2 Origem agrícola  

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

Rio Águeda 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

3.1 Extrações para uso agrícola  

4.2.3 Presas y açudes - Abastecimento 

urbano  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária)  
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Nome massa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

8. Pressão antropogénica 

desconhecida 

Rio Porto do 

Rei Búbal 

Abastecimento  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.5 Represas e açudes - Uso 

recreativo  

4.2.6 Represas e açudes – Indústria 

4.2.8 Represas e açudes _ Outros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária)  

Troço 

fronteiriço do 

Rio da 

Azoreira 

Abastecimento  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária) 

Troço 

fronteiriço do 

Rio Mente 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico 

 Sem pressões que afetem o estado 

Troço 

fronteiriço do 

Rio Manzanas 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

4.2.2 Represas e açudes - Proteção 

contra inundações 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.6 Represas e açudes _ Indústria  

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária) 

Troço 

fronteiriço do 

Rio Pequeno 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o ponto 

de vista económico 

4.2.4 Represas e açudes - Regadio  

4.2.6 Represas e açudes _ Indústria  

8. Pressão antropogénica 

desconhecida 

2.1 Difuso - Drenagem urbana 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária) 

Barragem de 

Pocinho 

Abastecimento  

Zona de proteção de aves   

Zona de proteção de habitats  

Zona sensível 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.2 Origem agrícola 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.6 Difusa - Águas residuais não 

ligadas à rede de drenagem  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

3.5 Captação/Desvio de fluxo - Energia 

hidroelétrica 

Barragem 

Aldeávila 

Proteção de aves   

Zona de proteção de habitats  

Zona sensível 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.2 Origem agrícola 

2.1 Difuso – Drenagem urbana 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária) 

Barragem 

Saucelle 

Abastecimento  

Proteção de aves   

Zona de proteção de habitats  

Zona sensível 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.2 Origem agrícola 
Sem pressões que afetem o estado 

Barragem 

Miranda 

Abastecimento  

Proteção de aves   

Zona de proteção de habitats  

Zona sensível 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.1 Difuso - Drenagem urbana 

2.2 Difuso - Agricultura  

3.5 Captação/Desvio de fluxo - Energia 

hidroelétrica 

Barragem 

Picote 

Proteção de aves  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.2 Origem agrícola  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária  

3.5 Captação/Desvio de fluxo - Energia 

hidroelétrica 

Barragem 

Bemposta 

Proteção de aves  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

2.2 Origem agrícola 

2.1 Difuso - Drenagem urbana 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Outro (Pecuária)  

3.5 Captação/Desvio de fluxo - Energia 

hidroelétrica 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017.  

 

Qualidade das águas 

Relativamente ao estado da qualidade das águas. 
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Tabla. 53. Estado das massas de água fronteiriças e transfronteiriças 

Nome massa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

Espanha Portugal Espanha Portugal 

Ribeira de Cambedo Regueirón Deficiente Medíocre Bom Bom 

Rio Tâmega Deficiente Medíocre Bom Bom 

Rio Tuela Moderado Razoável Bom Bom 

Rio San Lourenzo Moderado Razoável Bom Bom 

Regueiro das Veigas Moderado Bom Bom Bom 

Rio de Fontano Moderado Bom Bom Bom 

Rio de Cadávos Moderado Bom Bom Bom 

Rio de la Gamoneda Bom Bom Bom Desconhecido 

Rio Calabor Moderado Bom Bom Desconhecido 

Rio Manzanas Moderado Bom Bom Bom 

Ribeiro de Prado Nuevo Moderado Razoável Bom Bom 

Rio Águeda Muito bom Bom Bom Bom 

Ribeira de Dos Casas Moderado Razoável Bom Bom 

Rio Turones Moderado Razoável Bom Bom 

Ribeira de Azaba Deficiente Razoável Bom Bom 

Rio Águeda Moderado Razoável Bom Bom 

Rio Porto do Rei Búbal Moderado Razoável Bom Bom 

Troço fronteiriço do Rio da Azoreira Moderado Razoável Bom Bom 

Troço fronteiriço do Rio Mente Bom Bom Bom Bom 

Troço fronteiriço do Rio Manzanas Moderado Razoável Bom Bom 

Troço fronteiriço do Rio Pequeno Moderado Razoável Bom Bom 

Barragem de Pocinho Moderado Inferior a bom Desconhecido Desconhecido 

Barragem Aldeávila Moderado Inferior a bom Bom Bom 

Barragem Saucelle Bom Bom Bom Bom 

Barragem Miranda Moderado Inferior a bom Desconhecido Desconhecido 

Barragem Picote Moderado Inferior a bom Desconhecido Desconhecido 

Barragem Bemposta Moderado Inferior a bom Desconhecido Desconhecido 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017.  

Do total das massas de água partilhadas, Espanha assinala que quatro destas tinham como 

objetivo manter o bom estado em 2015, quatro atingiriam o bom estado em 2021, seis atingiriam 

o bom estado em 2027, oito atingiriam o bom estado em 2033, e finalmente cinco massas teriam 

objetivos menos rigorosos. Para alcançar o bom estado em 2021, 2027 e 2033, foram definidas 

prorrogações justificadas pela viabilidade técnica em 18 massas de água e objetivos menos 

rigorosos para um total de cinco massas de água. 

No caso de Portugal, de acordo com o seu plano hidrológico, existiam oito massas cujo objetivo 

é manter o bom estado em 2015, duas massas alcançariam o bom estado em 2021 e 16 massas 

alcançariam o bom estado em 2027. Para atingir este bom estado em 2021 e 2027, foram definidas 

prorrogações justificadas por condições naturais em 2 massas de água, prorrogações por 

viabilidade técnica em cinco massas de água e prorrogações por custos desproporcionados em 

11 massas de água. 

A diferença no horizonte para alcançar o objetivo do bom estado que se apresenta nalgumas 

massas de água é consequência das diferenças existentes na classificação do estado descritas 

anteriormente bem como na metodologia de avaliação do custo-benefício das medidas, realizada 

por cada país nos respetivos planos hidrológicos. 
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Programa de medidas 

Na parte espanhola da região hidrográfica do Douro, identificaram-se 868 medidas com um 

investimento previsto de 3.342.007.148 €, das quais podem ter impacto nos objetivos ambientais 

e relacionados com o POCTEP: duas medidas relativas à redução da poluição por nutriente de 

origem agrária, sete medidas de melhoria hidromorfológica, oito medidas de melhoria do regime 

de caudais e/ou estabelecimento de caudais ecológicos, 38 medidas técnicas de eficiência do uso 

de água, 25 medidas de investigação e melhoria do conhecimento, 12 atuações de redução de 

sedimentos procedentes da erosão do solo e do escoamento, uma atuação de prevenção e 

controlo pela presença de espécies invasoras e doenças, uma medida para prevenir ou controlar 

os impactos negativos da pesca e de outros tipos de exploração/eliminação de animais e plantas, 

53 medidas para prevenir ou controlar a poluição difusa procedente de zonas urbanas, o 

transporte e infraestruturas, uma medida de retenção natural da água, 97 atuações incluídas 

dentro de outras medidas nacionais e 111 medidas catalogadas como not aplicable. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, definiram-se 61 medidas básicas e 170 medidas 

complementares com um custo total de 194.833.300 €, com as seguintes tipologias relacionadas 

com objetivos ambientais: 140 medidas de redução ou eliminação da carga contaminante, nove 

medidas de sustentabilidade das captações de água, 38 medidas de alterações hidromorfológicas, 

uma medida relacionado com o controlo de espécies invasoras, dez medidas relacionadas com a 

redução de riscos, 18 medidas de melhoria do conhecimento, duas medidas de sensibilização, 

onze medidas de melhoria do quadro normativo. 

Por último, apresentam-se, de seguida, o número de medidas distribuídas por tipologias e 

financiamento em Espanha e Portugal. 

Tabla. 54. Medidas por tipologias e investimento 
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Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017.  

2.3.1.3. Região hidrográfica do Tejo 

A região hidrográfica do Tejo é uma região hidrográfica internacional com uma superfície total 

de 80.797,2 km2, dos quais 55 781 km2 (69,04%) se localizam em Espanha e 25.015,51 km2 (30,96%) 

em Portugal. A região hidrográfica integra as bacias do Rio Tejo em ambos países, as águas 

subterrâneas, águas de transição, como o estuário do Tejo, e as águas costeiras delimitadas por 

Portugal. 

Delimitaram-se sete massas de água fronteiriças e transfronteiriças, coincidindo com as já 

identificadas no 1º ciclo, tendo-se realizado, no âmbito dos trabalhos da CADC, alguma pequena 

modificação da delimitação de alguma das massas de águas partilhadas. As massas de água 

partilhadas correspondem a 2% das massas de água superficiais definidas na parte espanhola da 

região hidrográfica do Tejo e a 1% das massas de água superficial definidas na parte portuguesa 

da região hidrográfica do Tejo. 
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Ilustración. 43. Delimitação geográfica de la bacia hidrográfica do Tejo 

 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Tabla. 55. Identificação das massas de água fronteiriças e transfronteiriças 
Nome massa Categoria Natureza Carácter 

Barragem de Cedillo Rio HMWB Transfronteiriça 

Rio Erjas Rio Natural Fronteiriça 

Rio Erjas médio Rio HMWB Fronteiriça 

Rio Erjas entre pontos fronteira Rio HMWB Fronteiriça 

Rio Erjas nascente Rio HMWB Fronteiriça 

Rio Sever Rio HMWB Fronteiriça 

Rio Sever nascente Rio HMWB Fronteiriça 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Pressões 

De seguida, detalham-se as zonas protegidas associadas a cada massa de água e o inventário de 

pressões significativas identificadas. 

Tabla. 56. Zonas protegidas associadas e inventário de pressões significativas 

Nome masa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

Barragem de 

Cedillo 

Zonas de proteção de aves  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas do ponto de 

vista económico  

Zona de proteção de habitats  

Zona sensível 

1.1 Descargas de águas residuais  

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento  

4.2.1 Represas e açudes - 

Hidroelétrico  

4.2.3 Represas e açudes - 

Abastecimento urbano 

1.1 Pontual-Águas residuais urbanas 

2.2 Difusa – Agricultura 

Rio Erjas Zona de proteção de habitats  Não existe pressão significativa 
2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa – Outro (Pecuária) 

Rio Erjas médio Zona de proteção de habitats  Não existe pressão significativa Sem pressões que afetem o estado 

Rio Erjas entre 

pontos fronteira 
Zona de proteção de habitats  Não existe pressão significativa Sem pressões que afetem o estado 

Rio Erjas nascente Zona de proteção de habitats  Não existe pressão significativa Sem pressões que afetem o estado 

Rio Sever 
Zonas de proteção de aves  

Zona de proteção de habitats  
Não existe pressão significativa Sem pressões que afetem o estado 
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Nome masa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

Rio Sever 

nasfcente 

Zonas de proteção de aves  

Zona de proteção de habitats 

2.2 Origem agrícola  

3.1 Extrações para uso agrícola  

4.2.1 Represas e açudes - 

Hidroelétrico  

4.2.9 Represas e açudes - uso 

desconhecido/obsoleto 

4.3.3 Alteração hidrológica por uso 

hidroelétrico  

 

Sem pressões que afetem o estado 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Qualidade das águas 

Relativamente ao estado da qualidade das águas. 

Tabla. 57. Estado das massas de água fronteiriças e transfronteiriças 

Nome massa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

Espanha Portugal Espanha Portugal 

Barragem de Cedillo Moderado Inferior a bom Bom Bom 

Rio Erjas Deficiente Medíocre Bom Bom 

Rio Erjas médio Bom Bom Bom Bom 

Rio Erjas entre pontos 

fronteira 

Bom Bom Bom Bom 

Rio Erjas nascente Bom Bom Bom Bom 

Rio Sever Bom Bom Bom Bom 

Rio Sever nascente Bom Bom Bom Bom 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Do total de massas de água partilhadas, cinco massas partilhadas atingiram o objetivo de bom 

estado em 2015, enquanto outras duas apresentavam como objetivo atingir o estado de bom em 

2021. Para estas duas últimas massas, foram definidas prorrogações justificadas pelas condições 

naturais e a sua viabilidade técnica. 

Programa de medidas 

Na parte espanhola da região hidrográfica do Tejo, identificaram-se 991 medidas com um 

investimento previsto de 3.279.921.659 €, das que podem ter impacto nos objetivos ambientais e 

relacionadas com o POCTEP; oito medidas relativas à redução da poluição por nutrientes de 

origem agrária, 13 medidas de melhoria hidromorfológica, duas medidas do regime de caudais 

e/ou estabelecimento de caudais ecológicos, 46 medidas técnicas de eficiência do uso da água, 

uma medida de proteção da água potável, 95 medidas de investigação e melhoria do 

conhecimento, três atuações de redução de sedimentos procedentes da erosão do solo e 

escoamento, 13 atuações de prevenção e controlo por presença de espécies invasoras e doenças, 

26 medidas para prevenir ou controlas os impactos negativos da pesca e outros tipos de 

exploração/eliminação de animais e plantas, duas medidas para prevenir ou controlar a poluição 

difusa procedente de zonas urbanas, o transporte e as infraestruturas, 242 atuações incluídas 

dentro de outras medidas nacionais e 37 medidas catalogadas como not aplicable. 
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Na parte portuguesa da região hidrográfica, definiram-se 75 medidas básicas e 159 medidas 

complementares com um custo total de 228.857.700 €, com as seguintes tipologias relacionadas 

com os objetivos ambientais: 159 medidas de redução ou eliminação da carga contaminante, 13 

medidas de sustentabilidade das captações de água, 22 medidas de alterações hidromorfológicas, 

cinco medidas relacionadas com o controlo de espécies invasoras, nove medidas relacionadas 

com a redução de riscos, 12 medidas de melhoria do conhecimento, duas medidas de 

sensibilização e 10 medidas de melhoria do quadro normativo. 

Por último, apresentam-se, de seguida, o número de medidas distribuídas por tipologias e 

financiamento em Espanha e Portugal. 

Tabla. 58. Medidas por tipologias e investimento 

 



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha -Portugal (POCTEP) 2021-2027 182 

 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

2.3.1.4. Região hidrográfica do Guadiana 

A região hidrográfica do Guadiana é uma região hidrográfica internacional com uma superfície 

aproximada de 66.999 km2, dos quais 55.464,87 km2 (83%) localizam-se em Espanha e 11.534,13 

km2 (17%), situam-se em Portugal, sendo uma das bacias hidrográficas mais extensas da Península 

Ibérica. Integra as bacias hidrográficas do Rio Guadiana, as águas subterrâneas, as águas de 

transição e as águas costeiras adjacentes. 

Delimitaram-se 23 massas de água fronteiriças e transfronteiriças na parte espanhola da região 

hidrográfica que equivalem a 24 massas de água na parte portuguesa, coincidindo praticamente 

com as já identificadas no1º ciclo, tendo-se realizado, no âmbito dos trabalhos da CADC, alguma 

pequena modificação da delimitação de alguma das massas de águas partilhadas. As massas de 

água partilhadas correspondem a 7% das massas de água superficiais definidas na parte 

espanhola da região hidrográfica do Guadiana e a 9% das massas de água superficiais definidas 

na parte portuguesa da região hidrográfica do Guadiana. 
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Ilustración. 44. Delimitação geográfica de la bacia hidrográfica do Guadiana 

 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Tabla. 59. Identificação das massas de água fronteiriças e transfronteiriças 
Nome massa Categoria Natureza Carácter 

Rio Ardila III Rio  Natural Transfronteiriça 

Rio Alcarrache II Rio  Natural Transfronteiriça 

Rio Caya Rio  HMWB Fronteiriça 

Rio Gevora I Rio  Natural Transfronteiriça 

Rio Gevora I Rio  Natural Transfronteiriça 

Rio Gevora I Rio  Natural Transfronteiriça 

Rio Gevora II Rio  Natural Transfronteiriça 

Rio Abrilongo Rio  Natural Fronteiriça 

Ribeiro Tamujoso Rio  Natural Transfronteiriça 

Rio Guadiana VIII Rio  Natural Fronteiriça 

Ribeiro Cuncos II Rio  Natural Fronteiriça 

Rio Godolid II Rio  Natural Fronteiriça 

Rio Ardila IV Rio  Natural Fronteiriça 

Rio Murtigas II Rio  Natural Fronteiriça 

Rio de Salareja Rio  Natural Fronteiriça 

Ribeira de Chanza III Rio  Natural Fronteiriça 

Barragem de Chanza Rio  HMWB Fronteiriça 

Barragem de Alqueva (Principal) Rio  HMWB Fronteiriça 

Barragem de Alqueva (Lucefécit) Rio  HMWB Fronteiriça 

Barragem de Alqueva (Ribeira de Mures) Rio  HMWB Fronteiriça 

Barragem de Abrilongo Rio  HMWB Fronteiriça 

Foz do Guadiana Costeira Natural Fronteiriça 

Foz do Guadiana Transição Natural Fronteiriça 

Sanlúcar del Guadiana Transição Natural Fronteiriça 

Puerto de Loja Transição Natural Fronteiriça 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017.  

Pressões 
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De seguida, detalham-se as zonas protegidas associadas a cada massa de água e o inventário de 

pressões significativas identificadas. 

Tabla. 60. Zonas protegidas associadas e inventario de pressões significativas 

Nome massa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

Rio Ardila III 

Zonas de proteção de aves  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o 

ponto de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

5.1 Introdução de espécies alóctones  

7. Outras pressões antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Rio Alcarrache II 

Abastecimento  

Zonas de proteção de aves  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o 

ponto de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais 

4.2.3 Represas e açudes – 

Abastecimento urbano  

5.1 Introdução de espécies alóctones  

7. Outras pressões antropogénicas 

1.1 Pontual – Águas residuais urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Rio Caya 

Zonas de proteção de aves  

Zona de proteção de habitats  

Zona vulnerável 

3.1 Extrações para uso agrícola  

5.1 Introdução de espécies alóctones  

7. Outras pressões antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

4.3.1 Alteração hidrológica - 

Agricultura  

4.3.4 Alteração hidrológica - 

Abastecimento público de água 

Rio Gevora I 

Zonas de proteção de aves  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o 

ponto de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais 

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento  

4.2.5 Represas e açudes – Uso 

recreativo  

4.2.8 Represas e açudes – Outro usos  

4.2.9 Represas e açudes – uso 

desconhecido /obsoleto  

5.1 Introdução de espécies alóctones  

7. Outras pressões antropogénicas 

Sem pressões que afetem o estado 

Rio Gevora I 

Zonas de proteção de aves  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o 

ponto de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais 

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento  

4.2.5 Represas e açudes – Uso 

recreativo  

4.2.8 Represas e açudes – Outro usos  

4.2.9 Represas e açudes – uso 

desconhecido /obsoleto  

5.1 Introdução de espécies alóctones  

7. Outras pressões antropogénicas 

Sem pressões que afetem o estado 

Rio Gevora I 

Zonas de proteção de aves  

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o 

ponto de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais 

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento  

4.2.5 Represas e açudes – Uso 

recreativo  

4.2.8 Represas e açudes – Outro usos  

4.2.9 Represas e açudes – uso 

desconhecido /obsoleto  

5.1 Introdução de espécies alóctones  

7. Outras pressões antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária)  

Rio Gevora II Zona de proteção de habitats 

3.1 Extrações para uso agrícola 

5.1 Introdução de espécies alóctones  

7. Outras pressões antropogénicas 

1.1 Pontual – Águas residuais urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária)  

4.3.1 Cambio hidrológico - Agricultura  

Rio Abrilongo  7. Outras pressões antropogénicas 

2.1 Difusa – Saneamento urbano 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 
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Nome massa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

Ribeiro Tamujoso  
3.1 Extrações para uso agrícola  

7. Outras pressões antropogénicas 

2.1 Difusa – Saneamento urbano 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

4.3.1 Alteração hidrológica - 

Agricultura 

Rio Guadiana VIII 
Zonas de proteção de aves 

Zona de proteção de habitats 

1.4 Descargas industriais (não 

incluídas em RETP Espanha)  

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.3 Extrações para uso industrial  

4.1.4 Alteração longitudinal - outros 

usos 

4.2.8 Represas e açudes -Outros usos  

7. Outras pressões antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

4.3.1 Alteração hidrológica - 

Agricultura 

Ribeiro Cuncos II 
Zonas de proteção de aves 

Zona de proteção de habitats 
7. Outras pressões antropogénicas Sem pressões que afetem o estado 

Rio Godolid II 
Zonas de proteção de aves 

Zona de proteção de habitats 
7. Outras pressões antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Rio Ardila IV 

Zonas de proteção de espécies 

aquáticas significativas desde o 

ponto de vista económico  

Zona de proteção de habitats 

7. Outras pressões antropogénicas 

2.1 Difusa – Saneamento urbano 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Rio Murtigas II 
Zonas de proteção de aves 

Zona de proteção de habitats 
7. Outras pressões antropogénicas Sem pressões que afetem o estado 

Rio de Salareja  7. Outras pressões antropogénicas 
2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Riberia de Chanza III 

Zona de proteção de habitats 4.1.4 Alteração longitudinal - outros 

usos 

7. Outras pressões antropogénicas 

1.1 Pontual – Águas residuais urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Barragem de Chanza 

Zona de proteção de habitats 3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento  

4.2.4 Represas e açudes - Regadio 

7. Outras pressões antropogénicas 

Sem pressões que afetem o estado 

Barragem do 

Alqueva (Principal) 

Abastecimento  

Zonas de proteção de aves 

Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais  

3.1 Extrações para uso agrícola  

7. Outras pressões antropogénicas 

1.1 Pontual – Águas residuais urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Barragem do 

Alqueva (Lucefécit) 
Zona de proteção de habitats 

1.1 Descargas de águas residuais 

2.2 Origem agrícola  

3.1 Extrações para uso agrícola 

4.2.4 Represas e açudes- Regadio 

1.1 Pontual – Águas residuais urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Barragem do 

Alqueva (Ribeira de 

Mures) 

Zona de proteção de habitats 

Zona vulnerável 

3.1 Extrações para uso agrícola 

4.2.8 Represas e açudes - Outros usos  

8. Pressões antropogénicas 

desconhecidas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Barragem de 

Abrilongo 
 

4.2.4 Represas e açudes- Regadio 

7. Outras pressões antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Foz do Guadiana 
Águas de Banho  

Zona de proteção de moluscos 
1.1 Descargas de águas residuais 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Foz do Guadiana 

Águas de Banho  

Zona de proteção de habitats 

Zona de proteção de moluscos 

4.1.3 Alterações longitudinais - 

navegação 

4.5 Outras alterações 

Hidromorfológicas  

8. Pressões antropogénicas 

desconhecidas 

1.1 Pontual – Águas residuais urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Sanlúcar del 

Guadiana 

Zona de proteção de habitats 

Zona de proteção de moluscos 

3.1 Extrações para uso agrícola  

3.2 Extrações para abastecimento 

1.1 Pontual – Águas residuais urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Outro (Pecuária) 

Puerto de Loja Águas de Banho 4.2.4 Represas e açudes - Regadio Sem pressões que afetem o estado 



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha -Portugal (POCTEP) 2021-2027 186 

Nome massa Áreas protegidas associadas 
Pressões significativas 

Espanha Portugal 

Zona de proteção de habitats 

Zona de proteção de moluscos 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Estado da qualidade das águas 

Relativamente ao estado da qualidade das águas. 

Tabla. 61. Estado das massas de água fronteiriças e transfronteiriças 

Nome massa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

Espanha Portugal Espanha Portugal 

Rio Ardila III Moderado Razoável Bom Desconhecido 

Rio Alcarrache II Deficiente Inferior a bom Bom De Desconhecido 

Rio Caya Moderado Inferior a bom Bom Bom 

Rio Gevora I Moderado Bueno Bom Desconhecido 

Rio Gevora I Moderado Bueno Bom Desconhecido 

Rio Gevora I Moderado Razoável Bom Desconhecido 

Rio Gevora II Moderado Inferior a bom Desconhecido Desconhecido 

Rio Abrilongo Moderado Razoável Bom Desconhecido 

Ribeiro Tamujoso Moderado Inferior a bom Desconhecido Desconhecido 

Rio Guadiana VIII Moderado Razoável Bom Bom 

Ribeiro Cuncos II Bom Bueno Bom Desconhecido 

Rio Godolid II Moderado Razoável Desconhecido Desconhecido 

Rio Ardila IV Malo Razoável Desconhecido Desconhecido 

Rio Murtigas II Bom Bueno Bom Desconhecido 

Rio de Salareja Moderado Razoável Desconhecido Desconhecido 

Ribeira de Chanza III Bom Medíocre Desconhecido Desconhecido 

Barragem del Chanza Bom Bueno Bom Bom 

Barragem do Alqueva 

(Principal) 
Deficiente Inferior a bom Bom Bom 

Barragem do Alqueva 

(Lucefécit) 
Deficiente 

Inferior a bom Não atinge o 

estado de bom 
Insuficiente 

Barragem do Alqueva 

(Ribeira de Mures) 
Deficiente 

Inferior a bom 
Desconhecido Desconhecido 

Barragem de Abrilongo Deficiente Inferior a bom Bueno Desconhecido 

Foz do Guadiana Moderado Razoável Desconhecido Bom 

Foz do Guadiana Moderado Razoável Desconhecido Bom 

Sanlúcar del Guadiana Deficiente Medíocre Bom Bom 

Puerto de Loja Bom Bom Bom Bom 

Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

Do total das massas de água partilhadas, na parte espanhola da região hidrográfica, quatro 

massas partilhadas alcançaram o objetivo de bom estado em 2015, 18 massas tinham como 

objetivo alcançar o bom estado em 2021 e somente uma massa apresenta como objetivo alcançar 

o bom estado em 2027. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, seis massas tinham como objetivo manter o bom 

estado em 2015, 16 massas alcançar o bom estado em 2021 e duas massas alcançar o bom estado 

em 2027. 

Programa de medidas 
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Na parte espanhola da região hidrográfica do Guadiana, identificaram-se 703 medidas com um 

investimento previsto de 2.527.512.071€, das que podem ter impacto nos objetivos ambientais e 

relacionadas com o POCTEP; nove medidas relativas à redução da poluição por nutrientes de 

origem agrária, uma medida de redução da poluição por pesticidas de origem agrária, três 

medidas de remediação dos sítios contaminados, 26 medidas relativas à melhoria longitudinal, 

sete medidas de melhoria hidromorfológica, 19 medidas de melhoria do regime de caudais e/ou 

estabelecimento de caudais ecológicos, onze medidas técnicas de eficiência do uso de água, onze 

medidas de assessoria para a agricultura, três medidas de proteção de água potável, 61 medidas 

de investigação e melhoria do conhecimento, quatro de atuação de prevenção e controlo por 

presença de espécies invasoras e doenças, seis medidas para prevenir ou controlar os impactos 

negativos da pesca e outros tipos de exploração/eliminação de animais e plantas, 120 atuações 

incluídas dentro de outras medidas nacionais e 74 medidas catalogadas como not aplicable. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, definiram-se um total de 41 medidas básicas e 66 

medidas complementares com um custo total de 59.885.950€, com as seguintes tipologias 

relacionadas com os objetivos ambientais: 46 medidas de redução ou eliminação da carga 

contaminante, 12 medidas de alterações hidromorfológicas, quatro medidas relacionadas com o 

controlo de espécies invasoras, dez medidas relacionadas com a redução de riscos, onze medidas 

de melhoria do conhecimento, duas medidas de sensibilização e onze medidas de melhoria do 

quadro normativo. 

Por fim, apresentam-se, de seguida, o número de medidas distribuídas por tipologias e 

financiamento em Espanha e Portugal. 

Tabla. 62. Medidas por tipologias e investimento 
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Fonte: Documento de coordenação internacional do processo de planificação 2016-2021 nas regiões 

hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal, 2017. 

2.3.1.5. Resumo das medidas e investimento previsto por horizonte de planificação e por 

região hidrográfica no segundo ciclo dos PHC 

Em Espanha, foram identificadas 238 atuações específicas que estão diretamente relacionadas 

com as massas de água fronteiriças e transfronteiriças. Deste número, 63 medidas correspondem 

à região hidrográfica do Minho-Sil, 22 à região hidrográfica do Douro, 8 medidas à região 

hidrográfica do Tejo e, finalmente, 145 medidas à região hidrográfica do Guadiana. O 

investimento programado associado a essas 238 medidas corresponde a 1.0174 milhões de euros. 
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Em Portugal, foram identificadas 54 medidas específicas diretamente relacionadas com as massas 

de água fronteiriças e transfronteiriças. Deste total, 19 medidas correspondem à região 

hidrográfica Minho-Lima, 20 à região hidrográfica do Douro, 2 medidas à região hidrográfica do 

Tejo e, por fim, 13 medidas à bacia do Guadiana. O investimento programado associado a estas 

54 medidas corresponde a 71 milhões de euros (tabela anexa). 

Como se observa na tabela, em Espanha, 66% das medidas deveriam ter-se iniciado no ciclo 2016-

2021, enquanto os restantes 34% seriam iniciadas no período 2022-2027. Em Portugal, quase 

todas as medidas se iniciam no período 2016-2021 e tão somente uma iniciar-se-ia no período 

2022-2027. 

Em Espanha, 43% do investimento planificado está concentrado no ciclo de planificação 2016-

2021, enquanto os restantes 57% estão previstos para o horizonte 2022-2027. Em Portugal, 

praticamente 100% do investimento está programado para o ciclo de planificação 2016-2021.  

Tabla. 63. Resumo das medidas e investimento previstos por horizonte de planificação e Regiões 

Hidrográficas 

 RH 

Horizonte temporal 

Total 2016-2021 2022-2027 

Medidas 
Investimento 

Total 

Medidas 

2016-2021 

Investimento 

2016-2021 

Medidas 

2022-2027 

Investimento 

2022-2027 

E
S
P

A
N

H
A

 

ES010-MIÑO-SIL  63 80,36 63 80,36 0 0 

 ES020-DUERO  22 460,74 12 95,75 10 364,99 

 ES030-TAJO  8 2,28 8 2,28 0 0 

 ES040-GUADIANA  145 473,61 73 257,06 72 216,55 

 Total  238 1 016,99 156 435,45 82 581,54 

P
O

R
T
U

G
A

L
  RH1 - Minho e Lima  19 14.13 19 14.13 0 0 

 RH3 - Douro  20 21.46 20 21.46 0 0 

 RH5 - Tejo  2 0,05 2 0,05 0 0 

 RH7 - Guadiana  13 35.29 12 35.25 1 0,04 

 Total 54 70,92 53 70,88 1 0,04 

Investimento em milhares de euros 

Fonte: Documento de coordenação do processo de avaliação intermédia das medidas do ciclo de planificação 

2016-2021 nas regiões hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal 

Em referência ao programa de medidas associados às massas fronteiriças e transfronteiriças, na 

tabela anexa apresenta-se de um modo resumido o número de medidas definidas, por cada um 

dos países, distribuídas por tipologia KTM de acordo com os critérios definidos em WFD Reporting 

Guidance 2016. 

Nem todas as tipologias KTM foram utilizadas para as medidas aqui analisadas e algumas 

tipologias só contam com medidas em Portugal (KTM4, KTM21 e KTM24) ou em (KTM3, KTM12 

e KTM17). 

Como se pode comprovar, a maior parte das 292 medidas estão incluídas nas tipologias de 

saneamento e depuração (KTM1) com um total de 72 medidas, investigação e melhoria do 

conhecimento para reduzir a incerteza (KTM14) com um total de 58 medidas e, por último, outro 

tipo de medidas recolhidas no programa de medidas (KTM99) com um total de 88 medidas. 
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Tabla. 64. Número de medidas por tipologia KTM, a nível agregado e por RH 

Tipologia KTM medida Agregado 
ESPANHA PORTUGAL 

ES010 ES020 ES030 ES040 RH1 RH3 RH5 RH7 

KTM1 - Construction or upgrades 

of wastewater treatment plants  
72 10 14 6 25 6 9  2 

KTM2 - Reduce nutrient pollution 

from agriculture  
11    8  1 1 1 

KTM3 - Reduce pesticides pollution 

from agriculture.  
1    1     

KTM4 - Remediation of 

contaminated sites (historical 

pollution including sediments, 

groundwater, soil)  

1       1  

KTM5 - Improving longitudinal 

continuity (e.j: establishing fish 

passes, demolishing old dams)  

5    2 2 1   

KTM6 - Improving 

hydromorphological conditions of 

water bodies other than 

longitudinal continuity  

6 1   2 1 2   

KTM7 - Improvements in flow 

regime and/or establishment of 

ecological flows  

9 2   5    2 

KTM8 - Water efficiency, technical 

measures for irrigation, industry, 

energy, and households  

6 1   4    1 

KTM12 - Advisory services for 

agriculture  
12 1   11     

KTM14 - Research, improvement of 

knowledge base reducing 

uncertainty  

58 28  1 22 2 2  3 

KTM16 - Upgrades or 

improvements of industrial 

wastewater treatment plants 

(including farms).  

6    5 1    

KTM17 - Measures to reduce 

sediment from soil erosion and 

surface run-off  

2 2        

KTM18 - Measures to prevent or 

control the adverse impacts of 

invasive alien species and 

introduced diseases  

10 1   6 1   2 

KTM21 - Measures to prevent or 

control the input of pollution from 

urban areas, transport and built 

infrastructure  

3     1 2   

KTM24 - Adaptation to climate 

change  
2     1   1 

KTM99 - Other key type measure 

reported under PoM  
88 17 8 1 54 4 3  1 

Total  292 63 22 8 145 1 20 2 13 

Fonte: Documento de coordenação do processo de avaliação intermédia das medidas do ciclo de planificação 

2016-2021 nas regiões hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal 
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Na tabela que se anexa, demonstra-se que o investimento total planificado para cada um dos 

países para as massas partilhadas, ao nível de região hidrográfica e por tipologia KTM. O 

investimento total previsto é de 1.088 milhões de euros com um maior investimento na KTM1 

com 479 milhões de euros, na KTM99 com 305 milhões de euros e na KTM8 com 147 milhões de 

euros. 

A maior parte do investimento previsto, perto de 45%, está destinada para cumprir com os 

requisitos da Diretiva do Conselho de 21 de maio de 1991, sobre o tratamento das águas residuais 

urbanas (91/271/CEE). 

Tabla. 65. Investimento total previsto por tipologia de medida (KTM) a nível agregado e por RH 

Total 2015-2017  Agregado 
ESPANHA PORTUGAL 

ES010 ES020 ES030 ES040 RH1 RH3 RH5 RH7 

KTM1 - Construction or 

upgrades of wastewater 

treatment plants  

478,54 15,41 337,70 2,27 97,42 9,01 15,46  1,26 

KTM2 - Reduce nutrient 

pollution from agriculture  
9,06    9,06  0,00 0,00 0,00 

KTM3 - Reduce pesticides 

pollution from agriculture.  
0,10    0,10     

KTM4 - Remediation of 

contaminated sites (historical 

pollution including 

sediments, groundwater, soil)  

0,05       0,05  

KTM5 - Improving 

longitudinal continuity (e.j: 

establishing fish passes, 

demolishing old dams)  

4,51    2,21 1,25 1,05   

KTM6 - Improving 

hydromorphological 

conditions of water bodies 

other than longitudinal 

continuity  

4,17 1,44   0,13 0,92 1,68   

KTM7 - Improvements in flow 

regime and/or establishment 

of ecological flows  

3,91 0,21   3,10    0,60 

KTM8 - Water efficiency, 

technical measures for 

irrigation, industry, energy, 

and households  

146,76 3,00   113,76    30,00 

KTM12 - Advisory services for 

agriculture  
10,64 0,30   10,34     

KTM14 - Research, 

improvement of knowledge 

base reducing uncertainty  

104,57 20,89   82,05 0,39 0,65  0,60 

KTM16 - Upgrades or 

improvements of industrial 

wastewater treatment plants 

(including farms).  

0,50   0,00  0,50    

KTM17 - Measures to reduce 

sediment from soil erosion 

and surface run-off  

5,62 3,00   2,62     

KTM18 - Measures to prevent 

or control the adverse 

impacts of invasive alien 

species and introduced 

diseases  

11,12 0,34   8,00 0,08   2,70 
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Total 2015-2017  Agregado 
ESPANHA PORTUGAL 

ES010 ES020 ES030 ES040 RH1 RH3 RH5 RH7 

KTM21 - Measures to prevent 

or control the input of 

pollution from urban areas, 

transport and built 

infrastructure  

1,09     1,09 2,08   

KTM24 - Adaptation to 

climate change  
2,14    - 0,03   0,03 

KTM99 - Other key type 

measure reported under PoM  
305,13 35,77 123,04 0,00 144,82 0,85 0,55  0,10 

Total  1 087,91 80,36 460,74 2,28 473,61 14,13 21,46 0,05 35,29 

Em milhões de euros 

Fonte: Documento de coordenação do processo de avaliação intermédia das medidas do ciclo de planificação 

2016-2021 nas regiões hidrográficas internacionais partilhadas por Espanha e Portugal 

2.3.2. Planos de gestão de risco de inundações 

Os Planos de Gestão de Risco de Inundações (PGRI) cobrem todos os aspetos da gestão de risco 

de cheias e de inundações e têm como objetivo reduzir o risco em áreas de possíveis inundações, 

através da implementação de medidas que minimizem as consequências nocivas para a saúde 

humana, as atividades económicas, o património cultural e o ambiente. 

Os Planos de Gestão de Risco de Inundações do primeiro ciclo estão vigentes para o período 

2016-2021. Estão em fase de preparação os PGRI do segundo ciclo de implementação da Diretiva 

de Inundações, que iniciou em 2018. 

RH1 - Minho e Lima 

Em RH1, foram identificadas cinco Áreas com Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI) 

de origem fluvial e duas de origem costeira. Nesta RH, derivada da interação entre as entidades 

oficiais de Portugal e Espanha, identificaram-se duas ARPSI transfronteiriças: Monção e Valença, 

ambas no Rio Minho. 

Tabla. 66. Lista de ARPSI  

 
Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações 2022/2027 – 2ª Fase 
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Ilustración. 45. ARPSI RH1-2.º ciclo (APA, 2019) 

 
Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações 2022/2027 – 2ª Fase 

O ARPSI Ponte da Barca - Ponte de Lima, identificado no 1º ciclo, dividiu-se em duas ARPSI (Ponte 

Lima e Ponte da Barca – Arcos de Valdevez). Esta decisão deve-se à distância de 18 km entre os 

dois troços, sem uma significativa afetação nos diferentes elementos expostos, considerando 

inclusivamente que com a separação levar-se-ia a bom termo uma melhor gestão e modelização 

das áreas. No caso da ARPSI Ponte da Barca, foi necessário estendê-la Rio acima, Rio Vez incluídos, 

tendo em vista da ocorrência de forma contínua nestas secções. 

RH3 - Douro 

No âmbito da APRI, 1ª fase deste 2º ciclo DAGRI, em Portugal continental, consideraram-se 306 

eventos. No entanto, como resultado da metodologia adotada para a classificação e seleção de 

eventos significativos, os efeitos adversos sobre a população, atividades económicas, 

propriedade, bem como as perdas associadas, somente foram considerados 239 eventos. 

Na RH3, foram selecionados 25 eventos para o período 2011-2018, ou seja, 10% dos eventos com 

impactos significativos identificados a nível nacional verificaram-se nesta região com diferentes 

eventos. O município de Amarante reportou o maior número de eventos com impactos 

significativos, com um impacto evidente nos serviços públicos e população. No relatório APRI-

RH3, pode encontrar-se informação mais detalhada sobre este aspeto. 

Na RH3, identificaram-se sete ARPSI de origem fluvial e três de origem costeira. Nesta HR, 

resultado da interação entre as entidades oficiais de Portugal e Espanha, identificou-se uma ARPSI 

transfronteiriça, Chaves, no Rio Tâmega. 
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Tabla. 67. Lista de ARPSI  

 

Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações 2022/2027 – 2ª Fase 

Ilustración. 46. ARPSI RH3-2.º ciclo (APA, 2019) 

 

Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações 2022/2027 – 2ª Fase 

RH5A - Tejo e Ribeiras do Oeste 

No âmbito de APRI, 1ª fase deste 2º ciclo DAGRI, em Portugal continental, consideraram-se 306 

eventos. No entanto, como resultado da metodologia adotada para a classificação e seleção de 

eventos significativos, efeitos adversos na população, atividades económicas, propriedade, bem 

como perdas associadas, só foram considerados 239 eventos. 

Na RH5A, selecionaram-se 24 eventos de 2011 a 2018, ou seja, 10% dos eventos com impactos 

significativos identificados a nível nacional ocorreram nesta região com diferentes efeitos. O 

município de Caldas da Rainha reportou o maior número de eventos com impactos significativos 

com um impacto evidente nos serviços públicos e população. No relatório APRI-RH5, pode 

encontrar-se informação mais detalhada sobre este aspeto. 

Na RH5, foram identificadas 12 ARPSI de origem fluvial e três de origem costeira. 
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Tabla. 68. Lista de ARPSI  

 

Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações 2022/2027 – 2ª Fase 

Ilustración. 47. ARPSI RH5A-2.º ciclo (APA, 2019) 

 

Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações 2022/2027 – 2ª Fase 

Foram ampliadas as ARPSI em Abrantes, Santarém e Vila Franca de Xira e Torres Vedras, 

identificadas no 1º ciclo, cobrindo-se, deste modo, mais áreas de planícies aluviais. Na ARPSI de 

Abrantes, Santarém e Vila Franca de Xira, a opção passou por estender a montante ou a jusante 

da zona atual e a zona de Torres Vedras estendeu-se a montante, até Dois Portos. 

 

 

RH7 – Guadiana 
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No âmbito da APRI, 1ª fase deste2ª ciclo DAGRI, em Portugal continental, consideraram-se 306 

eventos. No entanto, como resultado da metodologia adotada para a classificação e seleção de 

eventos significativos, os efeitos adversos sobre a população, as atividades económicas e a 

propriedade, bem como as perdas associadas, só foram considerados 239 eventos. 

Na RH7 dos eventos reportados, selecionaram-se 5 eventos para o período 2011-2018, 2% dos 

eventos selecionados. O município de Reguengos de Monsaraz registou o maior número de 

eventos, mas os impactos na atribuição de serviços públicos e na população não foram muito 

significativos. No relatório APRI-RH7, pode encontrar-se informação mais detalhada sobre este 

aspeto. 

Na RH7, foi identificada uma ARPSI de origem fluvial, Vila Real de Santo António, que, devido à 

interação entre as entidades oficiais de Portugal e Espanha, foi identificada como transfronteiriça. 

Tabla. 69. Lista de ARPSI 

 

Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações 2022/2027 – 2ª Fase 

Ilustración. 48. ARPSI RH7-2.º ciclo (APA, 2019) 

 

Fonte: Plano de Gestão de Riscos de Inundações 2022/2027 – 2ª Fase 

2.3.3. Ambiente marinho e gestão do litoral 

A Península Ibérica é banhada por duas importantes massas de águas marinhas: o mar 

Mediterrâneo, a oeste e sul peninsular, e o oceano Atlântico, que recorre a península no seu lado 

este desde o sul, zona de contacto com o Mediterrâneo, até ao norte. A costa ibérica forma parte 

do Nordeste do oceano Atlântico que abarca uma diversidade de mares (mares do Norte, de 

Barents, Islandês, Norueguês, Irlandês e celta e Golfo de Biscaia) e uma ampla gama climática. É 

uma zona muito produtiva que alberga os pesqueiros mais valiosos da Europa e muitos habitats 

e ecossistemas únicos. Também alberga as maiores reservas de petróleo e gás da Europa. 
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Ilustración. 49. Mares de Europa 

 
Fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2015 

No caso do espaço transfronteiriço, quase todo o território pertence à vertente atlântica já que 

somente uma pequena parte da província de Cádis, o leste da Punta de Tarifa, é banhada pelo 

mar Mediterrâneo. O ponto mais setentrional localiza-se em Estaca de Bares, na província de A 

Corunha. Espanha aporta 1.438 km25 de costas, enquanto Portugal continental dispõe de 943 km, 

incluídas as zonas costeiras das regiões de Lisboa e Lezíria do Tejo. 

Ilustración. 50. Tipologia das zonas costeiras do espaço de cooperação transfronteiriço  

 
Fonte: Atlas estatístico, Anuário regional de Eurostat, 2020. 

Segundo a Agência Europeia do Ambiente (AEA), o ambiente marinho é um recurso vital para a 

vida na Terra. Os ecossistemas marinhos realizam uma série de funções ambientais-chave: 

• Regulam o clima. 

 
25 «Límites geográficos e políticos». Instituto Nacional de Estatística. 1985 
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• Previnem a erosão. 

• Acumulam e distribuem energia solar. 

• Absorvem CO2. 

• Mantêm o controlo biológico. 

Os múltiplos benefícios e usos humanos dos mares estão a causar múltiplas pressões humanas 

acumulativas e alterações relacionadas nos oceanos e mares, os habitats marinhos costeiros e os 

ecossistemas marinhos. Cada atividade humana em terra ou no mar tem impactos diretos e 

indiretos no ambiente marinho. 

Múltiplas pressões continuam a registar uma presença significativa nos mares e o seu efeito 

combinado é uma crescente preocupação: 

• A pressão piscatória está a reduzir-se, mas décadas de sobrepesca afetaram a integridade 

do sistema. 

• É provável que o dano causado aos habitats do leito marinho aumente com o crescimento 

das atividades marítimas. 

• A poluição por enriquecimento de nutrientes e contaminantes continua a ser um desafio 

ambiental. 

• As espécies não autóctones estão a estender-se e os seus impactos não se avaliam 

completamente. 

• O lixo marítimo e o ruído subaquático aumentam a pressão, mas ainda não são 

perfeitamente compreendidos. 

Neste sentido, o oceano Atlântico é uma das zonas marinhas onde se pode observar claramente 

a degradação dos ecossistemas marinhos e costeiros que afetam a espécies e habitats que 

evoluíram desde eras geológicas, por vezes, de modo irreversível. 

Desde este ponto de vista, a ação política da UE centra-se nos principais aspetos-chave: a poluição 

difusa por nutrientes da agricultura, apesar da grande melhoria do tratamento das águas 

residuais, continua a ser um importante problema no ambiente marítimo e costeiro; as 

concentrações de alguns metais pesados e contaminantes orgânicos persistentes no peixe e 

outros mariscos superam os limites estabelecidos; os contaminantes e o lixo marinho estão muito 

disseminados; a sobrepesca continua a níveis acima do rendimento máximo sustentável, apesar 

da diminuição no oceano Atlântico desde 2017; as espécies invasoras propagam-se através do 

transporte marítimo e a aquicultura; o progresso da Rede Natura 2000 nas zonas costeiras e 

marinhas tem sido muito lento e difícil; o turismo, motor do desenvolvimento urbano da costa 

atlântica, sobretudo do centro e sul de Portugal, bem como da Andaluzia, é uma fonte de pressão 

e de poluição cada vez maior e os efeitos das alterações climáticas estão a sentir-se, agora, em 

todos os mares da Europa. 

A adoção da Diretiva quadro sobre a estratégia marinha (DQEM) em 2008, primeira legislação da 

UE dedicada especificamente à proteção do ambiente marinho, introduziu uma abordagem de 

gestão integrada como resposta a estes aspetos-chave dos problemas ambientais as costas e 

mares da Europa. Esta diretiva é compatível com outros feitos normativos europeus, bem como 

com as políticas dos Estados-membros. Além disso, foi adotada outra série de medidas, de 

políticas e gestão, que podem colaborar na recuperação dos ecossistemas marinhos. 
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Encontram-se, entre estes instrumentos, a Gestão Integrada de Zonas Costeiras (ICZM), a 

Planificação Espacial Marítima (MSP) ou a Convenção para a Proteção do Ambiente Marinho do 

Atlântico Nordeste (OSPAR). 

2.3.3.1. Estratégias marinhas 

O ambiente marinho espanhol dividiu-se em cinco demarcações marítimas (DM), considerando 

as particularidades hidrológicas, oceanográficas e biogeográficas de cada área: DM Atlântico 

Norte, DM Atlântico Sul, DM do Estreito e Alborán, DM Levantina-balear e DM das Canárias. 

Ilustración. 51. Âmbito geográfico das cinco demarcações marinhas espanholas. 

 

Fonte: Estratégias Marinhas em Espanha. 

A informação apresentada é recolhida das Estratégias marinhas para as demarcações do Atlântico 

Sul e Atlântico Norte e corresponde ao segundo ciclo de estratégias marinhas (2018-2024), no 

que se refere ao estado ambiental atual destas águas (artigo 8.1.a da DQEM).  

Descritor 2: Espécies alóctones e invasoras 

Aplicando a Decisão (UE) 2017/848, avaliam-se as espécies potencialmente invasoras (IAS) 

atendendo à sua definição de espécies que representam um risco para os ecossistemas e um 

perigo para a biodiversidade introduzidas pela atividade humana. 

Critérios e indicadores utilizados:  

Critérios Indicador  

Critério D2C1: Primário-  

Espécies alóctones de nova introdução.  

Não avaliado. 

Número de espécies alóctones da nova introdução 

através da atividade humana no ambiente natural, por 

período de avaliação (seis anos), medido a partir do ano 

de referência e comunicado na avaliação inicial com 

referência ao artigo 8, capítulo 1, da Diretiva 2008/56/CE  
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Critérios Indicador  

Critério D2C2: Secundário-  

Espécies alóctones estabelecidas, em particular as 

espécies alóctones invasoras, que incluem as espécies 

pertinentes da lista de espécies exóticas invasoras 

preocupantes para a União adotada com referência ao 

artigo 4, capítulo 1, do Regulamento (UE) nº 1143/2014 e 

as espécies que são pertinentes para o seu uso segundo 

o critério D2C3.  

Não foi utilizado nesta atualização para as espécies com 

carácter invasivo avaliadas pelos D1 e D6.  

Abundância e distribuição espacial das espécies alóctones 

estabelecidas, em particular as espécies invasoras que 

contribuam de forma significativa aos efeitos adversos 

sobre grupos de espécies concretos ou grandes tipos de 

habitats.  

Critério D2C3: Secundário-  

Grupos de espécies e tipos gerais de habitats expostos 

aos riscos derivados das espécies alóctones, selecionados 

de entre os utilizados para os descritores 1 e 6. Os 

Estados-membros elaborarão essa lista através da 

cooperação regional ou sub-regional. Não avaliado.  

A proporção do grupo de espécies ou a extensão espacial 

de cada tipo geral de habitat alterado adversamente 

devido a espécies alóctones, em particular, espécies 

alóctones invasoras.  

 

Atualização da definição de Bom Estado Ambiental e conclusões: 

A definição de Bom Estado Ambiental (BEA) atualiza-se, relativamente à definida no primeiro ciclo 

de estratégias marinhas, do seguinte modo:  

• D2C1: Espécies alóctones de nova introdução: o número de espécies alóctones de nova 

introdução através da atividade humana no ambiente natural, por período de avaliação 

(seis anos), medido a partir do ano de referência e comunicado na avaliação inicial, se 

minimize e, na medida do possível, se reduza a zero.  

• D2C2: As espécies alóctones estabelecidas, em particular, as espécies alóctones invasoras 

que se incluem na lista de espécies pertinentes para o seu uso na avaliação do critério, se 

encontram em níveis de abundância e distribuição que não alteram o ecossistema de 

maneira adversa. 

• D2C3: Os grupos de espécies e tipos gerais de habitats expostos aos riscos derivados das 

espécies alóctones para os descritores 1 e 6 se encontram numa proporção por grupo de 

espécies e uma extensão por cada grande tipo de habitat avaliado que não altere 

adversamente a composição de espécies nativas nem o habitat.  

Considerando o critério D2C1, o resultado é Não foi possível de avaliar. Os objetivos ambientais 

relacionados com o descritor 2 são os mesmos que, em relação à avaliação de referência, se 

devem reforçar o acompanhamento com protocolos padronizados de amostragem e revisão da 

lista de alóctones e alóctones com carácter invasor.  

Em 2012, em resumo, concluiu-se que nem o bom estado ambiental no conjunto da demarcação 

nem a sobrevivência dos distintos tipos de habitats que inclui pareciam encontrar-se em sério 

perigo pela presença de espécies invasoras. No entanto, sim que se poderiam registar impactos 

negativos importantes a escala local e o alto número de espécies alóctones detetadas e, 

sobretudo, as dezenas delas com potencial invasor, aconselhavam ao arranque, o quanto antes, 

de sistemas de acompanhamento destas e, em especial, levar a cabo estudos de impacto 

específicos para poder, deste modo, avaliar com conhecimento de causa os potenciais riscos.  

Em 2018, mantém-se a mesma conclusão.  
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Considerando que não foi possível avaliar os dados, a atualização da avaliação inicial do descritor 

2 para a DM sul-atlântica não se pode realizar. 

Descritor 3: Espécies exploradas comercialmente 

Os critérios e indicadores utilizado na atualização da avaliação foram os critérios D3C1 e D3C2. A 

análise do critério D3C3 não foi, de momento, abordado, devido à ausência de consenso 

metodológico operativo.  

Critério  Indicador  

Critério D3C1: A taxa de mortalidade por pescas das 

populações exploradas situa-se em valores iguais ou 

inferiores aos níveis que podem produzir o rendimento 

máximo sustentável (MSY).  

Taxa de mortalidade piscatória (F), que deverá ser igual 

ou inferior a FMSY, que é a mortalidade piscatória que 

produz o rendimento máximo sustentável.  

Critério D3.C2: A biomassa de reprodutores das espécies 

exploradas situa-se acima dos níveis de biomassa que 

podem produzir o rendimento máximo sustentável.  

Biomassa do stock reprodutores (SSB), que deverá ser 

igual ou maior que SSBMSY, que é a biomassa de 

reprodutores que alcançaria o rendimento máximo 

sustentável com uma mortalidade por pesca igual a FMSY.  

Critério D3.C3: As distribuições por idades e tamanhos das 

populações exploradas são indicativas de uma população 

saudável. Deverão incluir uma proporção elevada de 

indivíduos de idade avançada / grande tamanho.  

Não utilizado nesta atualização.  

Os organismos científicos não dispõem de parâmetros 

indicadores que permitam a avaliação deste critério. Por 

outro lado, as consultas realizadas pela UE ao ICES não 

conduziu a resultados conclusivos e não existe um 

consenso metodológico comum. A Decisão (UE) 2017/848 

já prevê que este critério poderia não estar disponível 

para a revisão de 2018.  

 

Atualização da definição de Bom Estado Ambiental e conclusões  

Propõe-se, como definição de BEA, o estabelecido na Política Comum das Pescas, isto é:  

Em 2020, alcançar-se-á o índice de exploração do Rendimento Máximo Sustentável para todas as 

populações. Esta definição implica a avaliação simultânea dos critérios D3C1 e D3C2. O estado 

classifica-se como “bom” quando se verifiquem, em simultâneo, que Fatual>=Fmsy e 

SSBatual>=SSBmsy  

Com os resultados da atualização da avaliação inicial e comparando com a definição de BEA 

proposta, pode-se concluir que a DM não atinge o bom estado ambiental para o Descritor 3. 

A DM Atlântico Sul não alcança o bom estado para o Descritor 3. 

Descritor 5: Eutrofização 

Critérios e indicadores utilizados e elementos analisados: 

Critério   Indicador   Elementos avaliados 

Critério D5C1. As concentrações de 

nutrientes não se encontram em 

níveis que indiquem efeitos adversos 

de eutrofização.  

Níveis de nutrientes.  

Nutrientes na coluna de água 

(Nitrogénio inorgânico dissolvido 

(NID), fósforo inorgânico dissolvido 

(FID)).  

Critério D5C2. As concentrações de 

clorofila A não se encontram em 

níveis que indiquem efeitos adversos 

produzidos por excesso de 

nutrientes.  

Concentração de clorofila A na 

coluna de água.  
Clorofila A na coluna de água.  
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Critério   Indicador   Elementos avaliados 

Critério D5C5. A concentração de 

oxigénio dissolvido não se reduz, 

devido a um excesso de nutrientes, a 

níveis que indiquem efeitos adversos 

nos habitats bentónicos (incluídas a 

biota e as espécies móveis 

associadas) ou outros efeitos da 

eutrofização.  

Concentração de oxigénio dissolvido 

próximo do fundo marinha.  

Oxigénio dissolvido no fundo da 

coluna de água.  

 

Atualização da definição de Bom Estado Ambiental e conclusões  

A Decisão 2017/848/CE não propões nenhum método de integração da avaliação de cada um dos 

critérios. Portanto, será adotado o critério de integração utilizado na primeira avaliação inicial 

baseado no Procedimento Comum da OSPAR. De acordo com a aplicação realizada no primeiro 

ciclo das EEMM, a área de avaliação poderia ser classificada como “sem problemas de 

eutrofização” se todos os indicadores (critérios) se encontram em BEA.  

No caso de que as concentrações de nutrientes não se encontrem em BEA, mas sim os restantes 

critérios, a zona classifica-se como “com problemas potenciais de eutrofização”. No caso de que 

os critérios de efeitos diretos (clorofila) e/ou indiretos (concentração de oxigénio) não se 

encontrem em BEA, a zona classificar-se-ia como “com problemas de eutrofização). De acordo 

com o resultado da aplicação deste esquema de avaliação, a área costeira próxima às zonas de 

produtividade contrastante SURC1 e SURC2 apresenta problemas potenciais de eutrofização 

devido ao excesso de nutrientes.  

Descritor 7: Condições hidrográficas 

Em linha com a avaliação inicial e seguindo as diretrizes do documento Guidance for Assessments 

Under Article 8 of the Marine Strategy Framework Directive, na DM sul-atlântica aplicar-se-ão os 

seguintes critérios: 

CRITÉRIO  INDICADOR  

Critério D7C1 - Extensão e distribuição espacial da 

alteração permanente das condições hidrográficas (por 

exemplo, alterações na ação da ondulação, as correntes, 

a salinidade ou a temperatura) no fundo marinho e na 

coluna de água associadas, em particular, às perdas físicas 

do fundo marinho natural.  

A extensão da sobreposição que se obteria do 

cruzamento de cartografias daquelas pressões com as 

condições hidrográficas. 

Não avaliado.  

Critério D7C2 – Extensão espacial de cada tipo de habitat 

bentónico adversamente afetado (características físicas e 

hidrográficas e comunidades biológicas associadas) 

devido à alteração permanente das condições 

hidrográficas.  

A extensão da sobreposição que se obteria do 

cruzamento da cartografia anterior com as capas de 

habitats. 

Não avaliado.  

 

Atualização da definição de Bom Estado Ambiental e conclusões  

Dado que não se realizou uma atualização da definição do BEA para este descritor, mantém-se a 

definição proposta durante o primeiro ciclo de estratégias marinhas:  
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As condições hidrográficas e hidrodinâmicas na demarcação são naturais exceto localmente, em 

determinadas zonas afetadas por infraestruturas, sendo a extensão destas reduzida 

comparativamente com as zonas naturais e não causando danos irreversíveis em habitats 

biogénicos e habitats protegidos.  

Os habitats marinhos evoluem em consonância com as condições climáticas reinantes.  

A falta de informação impede, em sim mesma, realizar uma avaliação conclusiva do estado das 

condições hidrográficas na DM Atlântico Sul, mas segundo o indicado no documento Guidance 

for Assessments Under Article 8 of the Marine Strategy Framework Directive no qual se refere à 

afeição por infraestruturas, refere explicitamente que não se pretende que seja efetuada uma 

avaliação global do Descritor 7.  

Além disso, para a avaliação deste Descritor, o próprio manual de reporting estabelece que os 

critérios D7C1e D7C2 só serão avaliados naquelas áreas de avaliação onde o tipo de habitat esteja 

em risco de incumprimento com o BEA e a alteração permanente das condições hidrográficas 

sejam consideradas como um dos elementos de risco.  

Assim, ao não se terem identificado habitats em risco devido à alteração permanente das 

condições hidrográficas, a avaliação dos critérios D7C1 e D7C2 não se configura necessária. 

Descritor 8: Poluição e os seus efeitos 

Os critérios utilizados para a atualização da avaliação inicial foram: 

Tabla. 70. Indicadores e parâmetros do D8C1 e do D8C2 utilizados na avaliação. CRITÉRIO  
 Indicador  Parâmetro  

D8C1: Nas águas costeiras e 

territoriais, as concentrações de 

contaminante não superarão os 

valores-teto. 

CONT-MET-B Concentração de 

metais traça (Hg, Cd y Pb) na biota 

marinha 

Concentração dos metais (Hg, Cd e 

Pb) por unidade de peso em 

amostras de biota marinha. 

CONT-PBDE-B Concentração de 

Éteres de bifenilos polibromados na 

biota marina  

Concentrações de cada um dos nove 

congéneres individuais de PBDE 

selecionados por ICES como 

indicadores ambientais da poluição 

por este tipo de substâncias (BDE Nº 

IUPAC: 28, 47, 66, 85, 99, 100, 153, 

154 e 183) em amostras de biota 

marinha. 

CONT-PCB-B Concentração de 

bifenilos policlorados na biota 

marinha  

Concentrações de cada um dos sete 

congéneres individuais de PCB 

selecionados por ICES como 

indicadores ambientais da poluição 

por este tipo de substâncias (CB Nº 

IUPAC: 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 

180) e dos congéneres CB105 e 

CB156 em amostras de biota 

marinha. 

CONT-PO-B Concentração de 

pesticidas organoclorados na biota 

marinha  

Concentrações de HCB, αHCH, 

γHCH, dieldrín, o,p’DDT, p,p’DDT y 

seus metabólitos p,p’DDE e p,p’DDD 

em amostras de biota marinha.  
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 Indicador  Parâmetro  

D8C2 – A saúde das espécies e a 

condição dos habitats não são 

afetadas adversamente pelos 

contaminantes, incluindo os efeitos 

acumulativos e sinérgicos  

CONT-CL Crescimento larval do 

ouriço-do-mar  

Crescimento das larvas pluteus de 4 

braços após incubação de ovos 

fertilizados com as amostras 

ambientais durante 48 horas a 20ºC.  

D8C3 – A extensão espacial e a 

duração dos eventos significativos 

de poluição aguda reduzem-se ao 

mínimo. 

Número de episódios de poluição; 

localização geográfica; descargas de 

contaminantes; volume/massa; 

superfície afetada. 

Manchas com uma superfície maior 

de 1 km2, cuja origem está 

relacionada com um navio ou uma 

instalação em terra e o produto 

descarregado é óleo vegetal ou 

hidrocarbonatos. 

D8C4 - Secundário (a utilizar no caso 

de que tenha ocorrido um evento 

significativo de poluição aguda): os 

efeitos adversos dos eventos 

significativos de poluição aguda na 

saúde das espécies e na condição 

dos habitats (como por exemplo, a 

composição e abundância relativa 

das suas espécies) reduzem-se ao 

mínimo e, sempre que seja possível, 

eliminam-se.  

Não avaliado  

 

O critério D8C4 não pode ser objeto de avaliação dado que os dados sobre a abundância por 

espécie afetada, a extensão em quilómetros quadrados (km2) por tipo geral de habitats afetado 

por eventos significativos de poluição aguda não são suficientes para definir BEA e avaliar o 

critério. 

Atualização da definição de Bom Estado Ambiental e conclusões  

Mantém-se a definição de BEA do primeiro ciclo de estratégias marinhas.  

A definição de BEA não sofre nenhuma modificação. No entanto, a sua definição nas novas 

avaliações deve basear-se na medida do maior número de indicadores, que incluam todos aqueles 

contaminantes, sejam de tipo persistente, emergente, etc. que possam danificar o ambiente e, 

portanto, influenciar o BEA. A melhoria dos planos de acompanhamento e de aumento de 

contaminantes medidos permitirá estabelecer uma melhoria da avaliação do BEA apesar do facto 

da sua definição permanecer igual.  

O descritor 8 considerar-se-á em BEA:  

• Uma área apresentará um Bom Estado Ambiental se não ultrapassa os níveis 

estabelecidos de contaminantes pelas autoridades competentes e os organismos 

regionais numa ampla maioria das suas amostras e quando as tendências temporais 

sejam decrescentes ou permaneçam estáveis (naqueles casos em que os níveis detetados 

estejam muito próximos do valor-base). O valor-máximo selecionado para decidir se um 

sítio ou região cumpre com o BEA é de que 95% dos indicadores avaliados estejam abaixo 

do T1 (EACs, ECs, ERLs). Valores acima de T1 significa que a concentração da substância 

perigosa pode supor um risco para o ambiente e para as espécies que aí habitam.  
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Os dados disponíveis não permitem, no momento, a avaliação do BEA. O arranque dos programas 

de acompanhamento das estratégias marinhas, a partir de 2019, permitira realizar a obtenção de 

dados necessária para realizar a referida avaliação.  

Face à definição do BEA e aos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

Não se pode determinar se o descritor 8 está em BEA na DM sul-atlântica devido ao facto de os 

dados obtidos não serem conclusivos. 

Descritor 9: Contaminantes no peixe e outros produtos de pesca para consumo humano 

Critério  

D9C1: Os níveis dos contaminantes não superam os valores-teto: 

a) Para os contaminantes enumerados no Regulamento (CE) n.º 1881/2006, os níveis máximos estabelecidos nesse 

Regulamento que correspondem os valores-teto aos efeitos da presente Decisão.  

b) Para os restantes contaminantes não enumerados no Regulamento (CE) n.º 1881/2006, os valores-tetos que os 

Estados-membros estabelecerão mediante a cooperação regional ou subregional.  

 

Elementos avaliados:  

A presença de contaminantes nos organismos marinhos consumidos pela população, em 

concentrações superiores aos conteúdos máximos estabelecidos na legislação comunitária para 

a proteção da saúde pública, pode ter uma influência negativa na saúde dos consumidores e no 

uso sustentável dos recursos marinhos.  

Na atualidade, a regulamentação vigente regula os conteúdos máximos permitidos (CMP) para 

os seguintes contaminantes em organismos procedentes do ambiente marinho:  

• Metais: chumbo (Pb), cádmio (Cd) e mercúrio (Hg).  

• Soma de Dioxinas (PCDD/F), Soma de Dioxinas e PCBs (Bifenilos policlorados) similares a 

dioxinas (DL-PCB) e Soma de PCBs não similares às dioxinas (NDL-PCB) (congéneres 28, 

52, 101, 138, 153 y 180).  

• Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs): o benzo(a)pireno e a soma de 4 HAPs 

(benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno e criseno).  

Atualização da definição de Bom Estado Ambiental e conclusões 

A decisão 2017/848 estabelece que o grau de cumprimento do bom estado ambiental deve 

expressar-se, para cada contaminante em cada zona avaliada em função da sua concentração no 

peixe e marisco, a matriz utilizada (espécies e tecidos), se atingiram os valores-teto fixados e da 

proporção dos contaminantes avaliados que atingiram os seus valores-teto correspondentes. 

A proposta é manter a definição do BEA do primeiro ciclo de avaliação:  

Nível de integração 1: Contaminante vs espécie  

• Nível de integração 1a: Este nível de integração refere-se às proporções de indicadores 

(número de indivíduos de uma espécie e sítio) que deveriam estar abaixo do valor-

máximo para se decidir se se cumpre ou não o BEA. Como valor-máximo (VU-1a), propõe-
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se continuar a utilizar 95% (frequência de indivíduos de uma espécie/sítio que apresenta 

concentrações de cada contaminante legislado inferiores aos CMP).  

• Nível de integração 1b: Total de contaminantes vs espécie. Este nível de integração refere-

se às proporções de indicadores (número de contaminantes/espécie) que cumprem o BEA 

ao nível de integração 1a para decidir se se cumpre ou não o BEA ao nível de integração 

1b. Propõe-se manter o valor-máximo (VU-1b) de n < 2, onde n é o número de 

contaminantes legislados que não cumprem o BEA para uma dada espécie. Isto significa 

que uma espécie que supere o CMP em dois contaminantes não cumprirá o BEA. Dado 

que atualmente existem 6 contaminantes legislados para peixes, crustáceo, cefalópodes 

e algas e 8 contaminantes para moluscos bivalves, para uma espécie, ao nível de 

integração 1b, o BEA alcançar-se-á quando:  

o Mais de 66,6% dos contaminantes legislados não superam os seus respetivos 

CMP em peixes, crustáceos, cefalópodes e algas: VU-1b proposto = 70%.  

o Mais de 75% dos contaminantes legislados não tenho ultrapassado os seus 

respetivos CMP em moluscos bivalves: VU-1b proposto = 80 %.  

Os VU-1b propostos podem variar se se amplia o grupo de contaminantes legislados para alguma 

espécie ou grupo taxonómico, portanto, deverão ser submetidos a revisão se se produzem 

alterações a nível normativo no futuro  

Nível de integração 2: Total espécies vs categoria (grupo(s) taxonómico(s) legislado(s)).  

Este nível de integração refere-se à proporção de indicadores (número de espécies/grupo 

taxonómico legislados (peixes, crustáceos, cefalópodes, bivalves e algas)) que cumprem o BEA ao 

nível de integração 1b, para decidir se se cumpre ou não o BEA ao nível de integração 2. Propõe-

se um valor-máximo (VU-2) de 95% (frequência de espécies/grupo taxonómico legislados que 

cumprem o BEA). Em cada demarcação marinha, o número de espécies por grupo taxonómico 

legislados destinados a consumo humano difere. De um modo similar ao anterior ciclo de 

avaliação, na presente atualização também não se pode determinar o número exato de espécies 

marinhas destinadas ao consumo humano, pelo que não se pode realizar a avaliação ao nível de 

integração 2.  

Dado que, atualmente, existem 5 grupo taxonómicos com contaminantes legislados (peixes, 

crustáceos, bivalve, cefalópodes e algas), o BEA para cada categoria (grupo taxonómico) ao nível 

de integração 2 será alcançado quando:  

• Mais de 95% da percentagem de espécies de peixes cumpram o BEA segundo o nível de 

integração 1b. 

• Mais de 95% da percentagem de espécies de crustáceos cumpram o BEA segundo o nível 

de integração 1b. 

• Mais de 95% da percentagem de espécies de bivalves cumpram o BEA segundo o nível 

de integração 1b. 

• Mais de 95% da percentagem de espécies de cefalópodes cumpram o BEA segundo o 

nível de integração 1b. 

• Mais de 95% da percentagem de espécies de algas cumpram o BEA segundo o nível de 

integração 1b.  
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Nível de integração 3: Total espécies por categorias vs demarcação  

Este nível de integração refere-se às proporções de indicadores (total de espécies integradas por 

categorias (grupo taxonómico) na demarcação) que cumpram o BEA ao nível de integração 2, 

para se poder decidir se se cumpre ou não o BEA ao nível de integração 3.  

Propõe-se um valor-máximo (VU-3) de 95%. Cada uma das cinco categorias avaliadas no nível de 

integração 2 (peixes, crustáceos, bivalves, cefalópodes e algas) contribuem em 20% para a 

determinação do BEA para o total das demarcações. Propõe-se manter o critério de atribuir o 

mesmo peso a cada uma das 35 categorias, no entanto, esta proposta deverá ser revista no futuro 

e o peso de cada categoria deverá ser ponderado, assim que esteja disponível nova informação 

(por exemplo, se se registam alterações no número de espécies incluídas em cada categoria).  

Conclusões da avaliação 

Dado que no presente ciclo de avaliação não se dispõe de dados para realizar a avaliação do bom 

estado ambiental, não é necessário aplicar os níveis de integração definidos no passado ciclo. 

No presente ciclo de avaliação, como se referiu, ao não existirem dados disponíveis, não se pode 

realizar a avaliação do bom estado ambiental. Assim, por esta razão, não se pode avaliar com 

certeza se se cumpre o BEA do descritor 9 na demarcação. 

 O principal problema detetado para realizar corretamente a avaliação do estado atual do 

descritor 9 na demarcação é a ausência de dados.  

Descritor 10: Lixos Marinhos 

Os critérios e indicadores utilizados na atualização da avaliação detalham-se na tabela seguinte. 

Foram empregues os critérios D10C1 e D10C2. Os critérios D10C3 e D10C4 não se puderam 

utilizar por falta de informação. 

Critério  Indicador   Elemento   

Critério D10C1: A composição, 

quantidade e distribuição espacial 

dos lixos na costa, na capa 

superficial da coluna de água e no 

fundo marinho situam-se em níveis 

que não causam danos no ambiente 

costeiro e marinho 

.  

BM-pla->Lixo nas praias 

(Programa de Acompanhamento das 

EEMM BM-1)  

Parâmetros medidos:  

- Abundância de cada tipologia de 

lixo marinho (nº objetos)  

- Composição  

BM-flo->Lixo flutuantes 

(Programa de Acompanhamento das 

EEMM BM-2)  

Parâmetros medidos:  

- Densidade de lixo flutuante  

- Composição de lixo flutuante  

BM-fon->Lixo no fundo marinho 

(Programa de Acompanhamento das 

EEMM BM-3). (SEM DADOS)  

Lixos (exceto os microlixos) 

classificados segundo as seguintes 

categorias: polímeros artificiais, 

borracha, tela/tecido, papel/cartão, 

madeira transformada/trabalhada, 

metal, vidro/cerâmica, produtos 

químicos, lixos indefinidos e lixos 

alimentares.  
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Critério  Indicador   Elemento   

Critério D10C2: A composição, 

quantidade e distribuição espacial 

dos microlixos na faixa costeira, na 

capa superficial da coluna de água e 

no sedimento do fundo marinho 

situam-se em níveis que não causam 

danos no ambiente costeiro e 

marinho 

.  

BM-micpraia->Micropartículas de 

plástico nas praias (Programa de 

Acompanhamento das EEMM BM-6)  

Microplásticos em praias:  

- Número de partículas de 

microplásticos contidas no 

centímetro mais superficial da areia 

das praias (nº de partículas por kg 

de areia e nº de partículas por m2)  

- Classificação de tamanho e forma 

e, para as de tamanha superior a 1 

mm, cor.  

BM-mic->Micropartículas na água e 

sedimento (Programa de 

Seguimento das EEMM BM-4)  

Microplásticos na coluna superficial 

da água:  

- Concentração de micropartículas 

de plástico (<5 mm; mps) e 208 

macropartículas (> 5 mm;MPS) por 

m2  

Microplásticos em sedimentos:  

- Concentração de partículas por kg 

de sedimento  

Microlixos (partículas < 5mm), 

classificados nas categorias 

“polímeros artificiais” y “outros”.  

Critério D10C3: A quantidade de 

lixos e microlixos ingerida pelos 

animais marinhos situa-se num nível 

que não afeta adversamente a saúde 

das espécies consideradas. 

Este critério não foi utilizado.  

BM-bio->Impacto dos lixos na biota 

marinha  

Lixos e microlixos classificados nas 

categorias “polímeros artificiais” e 

“outros”, avaliados em qualquer 

espécie dos seguintes grupos: aves, 

mamíferos, répteis, peixes e 

invertebrados.  

Critério D10C4: O número de 

indivíduos de cada espécie que são 

afetados adversamente por lixos, por 

exemplo, ficar presos, outro tipo de 

lesões ou mortalidade, ou efeitos 

sobre a saúde. 

Este critério não foi utilizado. 

  

BM-bio->Impacto dos lixos na biota marina  

 

Atualização da definição de Bom Estado Ambiental e conclusões  

O BEA foi definido em 2012 ao nível do Descritor 10. Dadas as características específicas dos 

microplásticos e os efeitos ambientais que podem originar, diferentes aos do microlixo, poderia 

ser interessante definir um BEA específico ao nível do indicador. No entanto, o conhecimento 

científico atual não é suficiente para poder definir valor ou concentrações limite acima dos quais 

se possa suspeitar pela existência de efeitos adversos para o ambiente marinho pelo que se 

configura difícil poder propor uma definição alternativa à existente a nível do descritor. Assim, 

mantém-se a definição de BEA:  

BEA: Aquele em que a quantidade de lixo marinho, incluindo os seus produtos de degradação, na 

costa e no ambiente marinho, diminui (ou é reduzido) com o tempo e se situa em níveis que não 

originam efeitos prejudiciais para o ambiente marinho e costeiro.  
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Relativamente à determinação de se se alcança ou não o BEA, somente se pode analisar nos lixos 

nas praias, a partir dos dados obtidos no programa de acompanhamento BM-1 do Ministério para 

a Transição Ecológica. Não se observa uma diminuição da abundância total de lixos marinhos na 

série temporal 2013-2018, pelo que não se alcança o BEA.  

A abundância total do conjunto de resíduos higiénicos apresenta uma tendência crescente. Os 

objetos de vidro e de cerâmica e os fragmentos de plástico entre 2,5 cm e 50cm de tamanho (na 

maior das suas dimensões) também apresentam esta tendência. Alguns objetos de plástico de 

uma só utilização, como são as embalagens de comida ou sacos de compras, apresentam uma 

tendência provavelmente crescente. No entanto, a categoria de plásticos no seu conjunto não 

apresenta uma tendência clara.  

Lixos flutuantes e no fundo: Dados insuficientes para avaliar o BEA.  

Microplásticos nas praias: Dados insuficientes para avaliar o BEA. Na ausência de valores-teto 

definidos, tal avaliação só faz sentido realizar-se através da análise da tendência e estima-se que, 

para a mesma, seriam necessários dados correspondentes a um mínimo de 6 anos consecutivos  

Microplásticos na coluna superficial e sedimento: Dados insuficientes para avaliar o BEA.  

Afetação de lixo e microlixos em espécies marinhas: Dados insuficientes para avaliar o BEA.  

As conclusões da atualização da avaliação do D10 são: 

• Não existe uma tendência clara nos lixos nas praias, podendo considerar-se que os lixos 

não estão a aumentar.  

• Ainda não há dados suficientes para estabelecer uma tendência em microplásticos nas 

praias. 

• Nos restantes indicadores analisados, a informação é insuficiente para determinar uma 

clara tendência.  

Atendendo ao indicador lixo nas praias, o único que, atualmente, apresenta informação suficiente 

para avaliar o bom estado ambiental, a DM sul-atlântica não alcança o BEA para o Descritor 10. 
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Descritor 11: Ruído 

Critérios e indicadores utilizados 

Critério  Indicador   Parâmetros   

D11C1: A distribuição espacial, a 

extensão temporal e os níveis das 

fontes de som impulsivo 

antropogénico não superam os 

níveis que podem afetar 

adversamente as populações de 

animais marinhos.  

RS-IMP, Ruído Impulsivo: Proporção 

de dias e a sua distribuição ao longo 

do ano natural em zonas de uma 

determinada superfície, bem como a 

sua distribuição espacial, nos quais 

as fontes sonoras antropogénicas 

superem níveis que podem produzir 

nos animais marinhos um impacto 

significativo, medidos na banda de 

frequências de 10 Hz a 10 kHz como 

nível de exposição sonora (em dB re-

1 μPa2•s) ou como nível de pressão 

sonora de pico (em dB re-1 μPapico) 

a um metro.  

 

- Identificador da atividade/evento  

- Tipo de fonte de ruído  

- Datas da operação  

- Nível da fonte (o proxy)  

- Ciclo de trabalho 

- Duração da transmissão 

- Espectro da fonte de ruído (banda 

de frequência)  

- Direção da fonte de ruído  

- Profundidade da fonte de ruído 

- Velocidade da plataforma para 

fontes de ruído móveis  

 

D11C2: A distribuição espacial, a 

extensão temporal e os níveis de 

som contínuo antropogénico de 

baixa frequência não superam os 

níveis que podem afetar 

adversamente as populações de 

animais marinhos.  

RS-amb  

Média trimestral do nível de som 

recebido (RL dB re-1 μPa) em cada 

célula de uma malha de 1x1 minutos 

no ano de 2016 nas frequências de 

63 y 125 Hz.  

% da superfície da demarcação 

marinha na que se superam os 

valores-teto de 100-a 130 dB (63 Hz 

y 125 Hz)  

A estimativa dos níveis de som RL 

realizou-se com base numa 

modelização para todo o âmbito da 

demarcação utilizando dados de 

densidade de tráfico marítimo para a 

anualidade 2016 avaliados a partir 

de dados AIS fornecidos pela 

SASEMAR.  

 

Atualização a definição de Bom Estado Ambiental e conclusões 

Devido à falta de dados e a que os valores-teto ainda não foram estabelecidos, a definição de 

Bom Estado Ambiental para o descritor 11 mantém-se, por agora, em linha com a estabelecida 

pela decisão 2017/848 para los critérios deste descritor:  

O descritor 11 é considerado em Bom Estado Ambiental quando:  

• A distribuição espacial, a extensão temporal e os níveis das fontes de som impulsivo e 

contínuo de baixa frequência, de origem antropogénico, não superam os níveis que 

podem afetar adversamente as populações de animais marinhos 

• A falta de definição de BEA na atualidade não permite realizar uma avaliação sistémica. 

No entanto, no que se refere ao ruído contínuo, produziram-se progressos significativos 

na metodologia, com os quais foi possível obter uns mapas de ruído contínuo orientativos 

que nos permitem dar uma primeira ideia da avaliação do estado atual. 
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DESCRITORES DE ESTADO 

Descritor 1: Biodiversidade 

As definições de bom estado ambiental para os critérios do descritor 1 nas aves são: 

• D1C1 – Capturas acidentais: os níveis de capturas acidentais devem ser insignificantes ou 

não apreciáveis e, em nenhum caso, devem impactar negativamente a dinâmica 

populacional das espécies afetadas, considerando o impacto acumulado de todas as 

modalidades de pesca, períodos e regiões.  

Não se propõe um valor-máximo, mas propõe-se que as capturas deveriam “aproximar-

se de zero”. A avaliação de se esta premissa é cumprida é deixada à apreciação 

especializada. 

Tal como se argumenta no documento quadro para o grupo aves, considera-se que o 

BEA não deve limitar-se à definição do critério (“A taxa de mortalidade por espécie 

derivada das capturas acidentais situa-se abaixo dos níveis que podem por a espécie em 

risco, de modo que a sua viabilidade a longo prazo está assegurada”) já que é 

extremamente complexo poder avaliar impactos populacionais e, além disso, não se tem 

em consideração possíveis efeitos acumulativos. Além disso, deveria fazer-se o possível 

por minimizar a mortalidade por atividades antropogénicas inclusive quando os impactos 

a nível populacional fossem irrelevantes, especialmente se se trata de espécies 

ameaçadas; é o que contempla o Plano de Ação Europeu para Reduzir as Capturas 

Acidentais de Aves (Comissão Europeia, 2012).  

Naqueles casos nos quais a informação disponível indica que há (ou poderia haver) efeitos 

populacionais, dever-se-ia indicar que no se cumpre o BEA. Noutros casos, onde se 

conheça a ocorrência de capturas com uma mínima regularidade, mas sem poder 

estabelecer impactos populacionais, só se devia contemplar a aceitação do BEA se se 

tomam medidas eficazes para reduzir ao mínimo estas capturas. Perante a falta de um 

valor explícito de referência, a avaliação pode realizar-se baseada em critério experto, 

considerando todas a informação disponível em cada caso.  

• D1C2: A população estará em BEA se se situa acima de 80% do seu valor de referência 

(valor-máximo) em espécies que ponham um só ovo ou 70% em espécies que ponham 

mais do que um ovo. 

Define-se que o valor-máximo 80% (70% em espécies que ponham mais do que um ovo) 

do valor de referência, calculado como a mediana mais lata de qualquer período de 6 

anos de acompanhamento. 

• A anterior definição de BEA permitiria um declive leve, mas sustentado no tempo que 

poderia desembocar no desaparecimento paulatino de algumas colónias sem que deixara 

de cumprir o BEA. Com esta nova definição, este problema desaparece. A extrema 

dificuldade de recensear as colónias reprodutoras torna pouco adequado recensear toda 

a população de cagarra-do-atlântico ou outro qualquer procellariiforme, sendo mais 

adequado o uso de parâmetros demográficos para avaliar tendências.  

Os censos baseiam-se, com frequência, em métodos indiretos, sujeitos a preconceitos 

potenciais importantes, pelo que não é recomendável utilizá-los para o estabelecimento 

de tendências. No entanto, existe a possibilidade de estabelecer zonas “controlo”, em 
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colónias de estudo, onde se possa rever de um ano para outro o número de ninhos 

ocupados. No caso da DM Atlântico-Norte e devido a que as colónias são novas, este 

acompanhamento é efetuado para toda a população pelo que se pode estabelecer este 

tipo de avaliação. Em qualquer caso, não se pode esquecer que esta aproximação é 

menos adequada que a de estudos demográficos, ainda que também seja mais simples 

e possa ser válida sempre que as a amostragem das zonas controlo seja trabalhada de 

modo similar a cada ano.  

• D1C3: As características demográficas da população não põem em perigo a sua 

viabilidade a longo prazo, de forma que os parâmetros reprodutivos e os valores de 

sobrevivência adulta assim o indiquem  

Valor-máximo: Sobrevivência adulta: 0,99  

Os parâmetros demográficos mais relevantes são aqueles relacionados com a 

produtividade (êxito reprodutor e ocorrência de fracasso reprodutor generalizado) e a 

sobrevivência adulta. Os primeiros são, ainda, os mais fáceis de medir e permitem avaliar 

efeitos a nível populacional a curto e médio prazo, especialmente, aqueles relacionados 

com a disponibilidade de alimento, sendo que têm um menor impacto sobre a dinâmica 

populacional a médio e longo prazo, sempre que as condições adversas não se 

prolonguem excessivamente no tempo.  

Por outro lado, a sobrevivência adulta é mais difícil de medir, mas aporta informação mais 

fidedigna sobre o estado da espécie e as suas tendências populacionais, especialmente, 

em relação a fatores de ameaça que possam causar mortalidade direta. Os valores de 

referência são recolhidos a partir de ICES (2017) e foram adaptados considerando as 

particularidades da espécie, contando com o aconselhamento de especialistas.  

• Para o critério DC14, mantém-se como no primeiro ciclo: não desapareceu nenhuma 

colónia que cumpra critérios IBA no ano 2020 e, no caso de desaparecerem colónias que 

não cumpram os referidos critérios, o desaparecimento não afeta a mais de 5% da 

população regional.  

Mamíferos marinhos 

Os resultados do processo de integração a nível de UG e a nível de grupo de espécies de 

mamíferos marinhos para a DM sul-atlântica indicam que dos 3 elementos e 3 UGs que compõem 

o grupo de pequenos odontocetos para a Dm sul-atlântica, no caso da UG4-TT águas plataforma 

golfo de Cádis e a UG18-OO golfo de Cádis e águas contíguas, o resultado da integração é “NÃO 

ESTÁ EM BEA”.  

Salvo no caso do critério D1C1 da UG18-OO golfo de Cádis e águas contíguas que está 

classificado como “ESTÁ EM BEA”, no resto dos critérios para as 3 UGs não se pode avaliar devido 

ao facto dos dados serem insuficientes. O resultado integrado a nível de grupo de pequenos 

cetáceos seria “NÃO ESTÁ EM BEA”. 
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Por último, no caso do grupo dos misticetos, somente existe 1 elemento (baleia-comum) e 1 UG 

(UG21-BP população atlântica) a avaliar. Salvo no caso do critério D1C5, onde a classificação é de 

“NÃO ESTÁ EM BEA”, os restantes critérios foram classificados com “DADOS INSUFICIENTES”. 

Considerando que o único critério classificado como “NÃO ESTÁ EM BEA” é um critério secundário 

para a UG21-BP população atlântica, a integração não se pode realizar já que não se dispõe de 

dados suficientes. 

O resultado da integração da avaliação da EA a nível da DM sul-atlântica é “NÃO ESTÁ EM BEA”. 

Répteis marinhos 

Com a informação disponível para o período 2012-2018, só é possível avaliar o critério D1C4 e, 

pelo menos, para a tartaruga-de couro não se alcançaria o bom estado ambiental. De qualquer 

modo, dada a falta de informação sobre a tartaruga-comum, consideramos que não se pode 

realizar uma avaliação. 

Como resultado do que já foi anteriormente comentado, considera-se que se atinge o BEA para 

o grupo de répteis marinho quando:  

A DM não atua como sumidouro para as populações fonte de nenhuma das espécies.  

Para tal, é necessário poder avaliar, como mínimo, os critérios D1C1 e D1C4 para cada uma delas. 

No entanto, para este segundo ciclo de estratégias marinhas:  

A falta de dados sobre a taxa de mortalidade e a área de distribuição impedem realizar a avaliação 

sobre o estado das tartarugas marinhas na DM sul-atlântica. Os dados sobre a qualidade do 

habitat indicam que se alcançaria BEA para esta espécie relativamente ao critério D1C5. 

Peixe e cefalópodes demersais 

A definição de BEA não foi passível de atualizar-se pelo que, assim, continua vigente a proposta 

do primeiro ciclo de estratégias marinhas para o Descritor 1 – Peixes e Cefalópodes demersais:  

As condições necessárias para alcançar o BEA definidas na presente avaliação são: 

Relativamente à área e padrão de distribuição (critério 1.1), o Bom Estado Ambiental pode definir-

se neste grupo, na base da combinação do estado das áreas de distribuição das espécies 

consideradas “vulneráveis (K estrategas)” e as “oportunistas (r estrategas)”. Nas primeiras, deve 

manter ou expandir a área de distribuição e nas segundas manter (ou reduzir nalguns casos) a 

sua área de distribuição.  

Relativamente à avaliação em conjunto, o BEA foi definido como a manutenção ou incremento 

da % de quadrículas com presença das espécies mais representativas da comunidade demersal. 

Deste modo, uma proporção suficiente de espécies (variável em função do número de espécies 

analisadas) comportam-se de modo similar ao esperado num cenário de BEA, de modo que se 

garanta que esta proporção não se deve ao azar (através de distribuição binomial).  



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha -Portugal (POCTEP) 2021-2027 214 

Relativamente ao tamanho populacional (critério 1.2), medido tanto por biomassa como por 

abundância da população ou por ambos, considera-se que cada uma das espécies alcançam a 

BEA se: 

• As espécies oportunistas experimentam um valor de biomassa ou abundância com um 

valor Z da série que tem que variar entre -1 e +1.  

• As espécies vulneráveis com tendência temporal decrescente: a estimativa do valor de Z 

≥5.  

• As espécies vulneráveis com tendência temporal estável ou crescente nos últimos anos 

devem manter-se estáveis ou crescer, ou seja, Z ≥ -0,5. A nível de comunidade, e nos três 

casos, uma percentagem de espécies, baseada na distribuição binomial, deverá cumprir 

este critério individual para assegurar que os resultados não devem ser à sorte da 

variabilidade natural (ver mais detalhes na secção 2.3.1).  

Além disso, o percentil 95% da distribuição de tamanhos do ecótipo peixes (medido como 

estimativa do indicador 1.3.1) mantém-se ou incrementa relativamente aos valores detetados na 

presente avaliação inicial.  

Na avaliação deste segundo ciclo, para cada um dos critérios avaliados, conclui-se que:  

• D1C2: Dados insuficientes: a evolução deste indicador requer uma análise mais detalhada, 

já que em muitas espécies existe uma grande variabilidade natural e as alterações de ano 

para ano são muito marcadas e não facilmente interpretáveis em termos claros de 

tendência. Observa-se, sim, uma situação muito similar à da primeira avaliação, ao ser um 

indicador de estado/tendências e ser a situação observada de estabilidade não se pode 

afirmar nem estar em BEA nem que a situação esteja a piorar relativamente à primeira 

avaliação.  

• D1C3: ao ser um indicador de estado/tendências e ser a situação observada de 

estabilidade não se pode afirmar nem estar em BEA nem que a situação esteja a pior 

relativamente à primeira avaliação.  

• D1C4: Alcança-se o BEA para este critério, definido como a manutenção da situação no 

caso relativamente ao número de espécies que cumprem as tendências definidas, ainda 

que, no caso dos cefalópodes, a tendência seja crescente na maioria das espécies, se trata 

de espécies de vida curta nas quias a abundância costuma ser muito variável e em pulsos 

sem que cheguem a apresentar problemas para o conjunto do ecossistema.  

Para o Descritor 1 – Peixes e Cefalópodes demersais, neste segundo ciclo, não é possível avaliar 

se o grupo funcional se encontra ou não em BEA já que não se realiza integração a nível de grupo 

funcional. Ao utilizarem-se indicadores de tendência a partir de um teto fixado pela mesma série 

histórica, não se detetam alterações que se possam considerar significativas enquanto a 

tendências que sugiram que a situação seja de afastar-se do BEA para um número significativo 

de espécies. 

Descritor 4: Cadeias tróficas 

Não foi possível atualizar a definição de BEA, pelo que, continua vigente a proposta no primeiro 

ciclo de estratégias marinhas para o Descritor 4:  



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha -Portugal (POCTEP) 2021-2027 215 

• Mantém-se a diversidade, a abundância e a produtividade dos grupos tróficos principais 

de moda a que se garanta a perpetuidade das cadeias tróficas e das relações predador-

presa existentes. Os processos naturais de controlo bottom-up e top-down funcionam 

eficientemente regulando a transferência de energia das comunidades marinhas.  

o As populações das espécies selecionadas como predadores em cima da cadeia 

trófica mantém-se em valores que garantem a sua manutenção no ecossistema 

e das relações predador-presa existentes. 

o A eutrofização, a extração seletiva ou outros efeitos derivados das atividades 

humanas ocorrem a uns níveis que não ponham em risco a manutenção das 

relações tróficas existentes. 

A avaliação do descritor 4 não se pode atualizar por falta de dados. 

Descritor 6: Integridade dos fundos marinos (D1 Biodiversidade - Habitats bentónicos) 

Para este ciclo, não se pode atualizar a avaliação já que não estão em funcionamento os 

programas de acompanhamento e, portanto, não se dispõe dos dados necessários para a 

avaliação.  

Por outro lado, é necessário estabelecer o BEA de fora que responda aos novos critérios para o 

D6. No entanto, as definições têm de ser bastantes gerais já que ainda não se estabeleceram 

valores-teto ou de referência.  

• D6C1: As perdas físicas de fundos marinhos produzidos por atividades humanas não 

alcançam uma extensão espacial que comprometa a manutenção dos habitats 

bentónicos.  

• D6C2: Os fundos marinhos potencialmente afetados por perturbações físicas não 

alcançam uma extensão espacial que comprometa a manutenção dos habitats 

bentónicos.  

• D6C3: A extensão de cada tipo de habitat bentónico afetado adversamente por 

perturbações físicas mantém tendências negativas ou estáveis de modo que assegura a 

sua conservação.  

• D6C4: A proporção de superfície de perda de cada tipo de habitat bentónico derivada 

das pressões antropogénicas não compromete a manutenção do tipo de habitat.  

• D6C5: A extensão de cada tipo de habitat, na qual as comunidades bentónicas se mantêm 

dentro de valores que garantem a sua perdurabilidade e funcionamento, mantém-se 

estável ou apresenta tendências crescentes. 

Para este segundo ciclo de estratégias marinhas: a evolução do descritor 6 não se pode atualizar 

já que a informação existente não é suficiente. 
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Objetivos ambientais 

No ano 2012, publicaram-se as três primeiras fases do primeiro ciclo das estratégias marinhas: a 

avaliação inicial, a definição de bom estado ambiental e os objetivos ambientais do primeiro ciclo 

das estratégias marinhas, documentos que se podem encontrar na página web do MITECO26.  

Os objetivos ambientais, como consagra a lei no seu artigo 10, foram oficialmente aprovados 

através do Acordo do Conselho de Ministro de 2 de novembro de 2012, e através do qual se 

aprovam os objetivos ambientais das estratégias marinhas espanholas.  

No cumprimento do artigo 20 da lei da Proteção do Ambiente Marinho, ter-se-á que levar a cabo 

uma atualização periódica de todos os elementos das estratégias correspondentes a cada uma 

das demarcações marinhas afetadas a cada 6 anos. No cumprimento deste requisito, o MITECO 

atualizou as três primeiras fases das Estratégias Marinha que foram aprovadas em 2012, para 

abordar o segundo ciclo de estratégias marinhas. 

Objetivos das estratégias marinhas 

Os objetivos ambientais das estratégias marinhas do segundo ciclo enquadram-se nos objetivos 

específicos fixados na lei de proteção do ambiente marinho e que se enumeram na seguinte 

tabela: 

Tabla. 71. Objetivos específicos fixados na Lei de proteção do ambiente marinho 
Objetivos ambientais aplicáveis a todas as estratégias marinhas  

Objetivo geral da Lei 41/2010, de 29 de dezembro, de 

proteção do ambiente marinho (artigo 1.1)  

Alcançar ou manter o bom estado ambiental do 

ambiente marinho, através da sua planificação, 

conservação, proteção e melhoria  

Objetivos específicos das 

estratégias marinhas 

(artigo 1.3 da Lei 41/2010, 

de 29 de dezembro, de 

proteção do ambiente 

marinho)  

A. Proteger e preservar o 

ambiente marinho, 

incluindo a sua 

biodiversidade, evitar a 

sua deterioração e 

recuperar os ecossistemas 

marinhos nas zonas em 

que se viram afetados 

negativamente.  

B. Prevenir e reduzir as 

descargas no ambiente 

marinho, para velar para 

que não se produzam 

impactos ou riscos graves 

para a biodiversidade 

marinha, a saúde humana 

ou os usos permitidos do 

mar.  

C. Garantir que as 

atividades e usos no 

ambiente marinho sejam 

compatíveis com a 

preservação da sua 

biodiversidade.  

Fonte: Lei 41/2010, de 29 de dezembro, de proteção do ambiente marinho. 

Revista a classificação dos objetivos ambientais, considera-se adequado manter a proposta em 

2012 em:  

• objetivos de estado,  

• objetivos de pressão, 

• objetivos operativos.  

Os objetivos ambientais de segundo ciclo de estratégias marinhas das demarcações Atlântico-

Norte e Atlântico-Sul anexam-se no Anexo 6 – Águas (tabela 102).  

  

 
26 https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategiasmarinas/default.aspx 
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Programa de medidas 

Os programas de medida de Segundo ciclo de estratégias marinhas estão pendentes de 

atualização consideraram o inventário de medidas elaborado com motivo do Primeiro ciclo de 

Estratégias marinhas. 

As medidas podem ser de dois tipos: 

• As medidas existentes são aquelas que foram definidas no âmbito de outras políticas 

ambientais pelas diferentes autoridades competentes (tanto a nível da AGE como das 

CC.AA), podendo estar completamente implementadas (medidas 1.a) ou não (medidas 

1.b). 

• As novas medidas são aquelas propostas depois de se ter realizado uma análise da 

efetividade das medidas existentes e as carências que ficam relativamente a alcançar o 

BEA (análise do “gap”), processo que se deve realizar descritor a descritor. As novas 

medidas podem enquadrar-se na normativa comunitária ou nos acordos internacionais 

existentes indo mais longe das obrigações derivadas dessas normas (medidas novas 2.a) 

ou ser medidas que abordam aspetos não cobertos por ferramentas normativas prévias 

(medidas 2.b). 

O programa de medidas articula-se à volta de nove temáticas: sete agrupam os onze descritores 

qualitativos do ambiente marinho e dois são temáticas adicionais: espaços marinhos protegidos 

e medidas de temática horizontal (questões geralmente relacionadas com a governança em 

sentido amplo como a coordenação inter-administrativa, a participação pública, formação, 

sensibilização, etc.). As medidas temáticas estabelecidas são:  

• Descritores 1, 4, e 6: Biodiversidade 

• Descritor 2: Espécies alóctones  

• Descritor 3: Espécies exploradas comercialmente  

• Descritor 5, 8 e 9: Eutrofização, Contaminantes e seus efeitos, Contaminantes nos 

produtos da pesca  

• Descritor 7: Alterações hidrográficas  

• Descritor 10: Lixos marinhos  

• Descritor 11: Ruído submarino  

• Espaços marinhos protegidos  

No Anexo 6 – Águas (tabela 103), inclui-se a relação de medidas incluídas no Programa de Medidas 

do Primeiro Ciclo de Estratégias Marinhas que podem gerar valor acrescentado no âmbito do 

POCTEP 2021-2027. 

2.4. Alterações Climáticas 

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) define alterações climáticas como 

as alterações do clima atribuídas direta ou indiretamente à atividade humana, que altera a 

composição da atmosfera e que se acrescenta à variabilidade natural do clima observada durante 

períodos de tempo comparáveis. As alterações climáticas são uma realidade que está a afetar o 

planeta ainda que a nível territorial possam surgir certas perguntas: como afeta a cada território? 
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que áreas e setores serão os mais afetados? qual é a capacidade de reação e adaptação? Deste 

modo, surge a necessidade territorial de responder a todas estas perguntas e iniciar um processo 

de adaptação às alterações climáticas. 

 

Para se conduzir este processo, tem que se ter presente que o âmbito da política energética e 

climática no espaço de cooperação está determinado pela União Europeia que, por sua vez, 

responde aos requisitos do Acordo de Paris alcançado em 2015 para dar uma resposta 

internacional e coordenada ao desafio da crise climática. A UE ratificou o Acordo de Paris em 

outubro de 2016 estabelecendo, deste modo, um compromisso renovado com as políticas 

energéticas e de alterações climáticas. 

2.4.1. Emissões de GEE em Espanha e Portugal 

A emissão de gases de efeito estufa em toda a União Europeia aumentaram ligeiramente em 2017, 

principalmente devido ao setor do transporte. As estimativas preliminares publicadas no relatório 

anual da Agência Europeia do Ambiente (AEA) “Tendências e projeções” evidenciam uma 

diminuição em 2018 e 2019 comparativamente a 2017. Este decréscimo moderado significa que 

ainda se espera que a UE alcance o seu objetivo de redução das emissões deste ano 2020, ainda 

que por uma margem mais estreita. No entanto, deverão intensificar-se urgentemente as medidas 

do espaço de cooperação para alcançar os novos objetivos de redução da UE para 2030. 

No caso do espaço de cooperação, existe uma clara diferenciação entre as emissões de GEE entre 

Espanha e Portugal. Enquanto Portugal nunca ultrapasso as 40.000.000 tCO2eq no ano base de 

emissões (2005), Espanha já iniciava, nesse mesmo ano, com mais de 183.000.000 tCO2eq. A 

coincidência entre estes dois território centra-se em que, no seu último ano com dados oficiais 

(2019), as suas emissões baixaram de maneira considerável relativamente a anos anteriores. 

Assim, Portugal situa-se em 21.603.455 tCO2eq e Espanha em 109.522.705 tCO2eq, tal e como se 

evidencia a seguinte ilustração e segundo os dados do histórico de emissões da Agência Europeia 

de Ambiente. 

Gráfico 7. Historial de emissões Espanha-Portugal (2005-2019)
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Gráfico 8. Historial de emissões Espanha-Portugal (2005-2019) por sector 

 

Fonte: Agência Europeia de Ambiente (AEA). 

Relativamente às emissões de tCO2 per capita observa-se uma menor diferença entre os dois 

territórios, mas continua a deixar claro que existe a necessidade de intensificar as medidas de 

redução de emissões, pois nos últimos 8 anos a diminuição de emissões CO2 per capita variou 

tanto dentro do território como entre países cerca de 0,5 TCO2eq. 

Gráfico 9. Historial de emissões Espanha-Portugal (2005-2019) per capita 

 

Fonte: Agência Europeia de Ambiente (AEA) 

Detalhando ainda mais pelos territórios no quadro do espaço transfronteiriço, e no que respeita 

a Espanha e segundo os dados do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

correspondente ao ano de 2019, estima-se que as emissões brutas de CO2 equivalente 

ascenderam a 313,5 milhões de toneladas, o que supõe uma queda de 6,2% relativamente a 2018, 

apesar de ter sido um ano hidrológico seco, com uma descida da produção hidráulica de -27,6% 

e num contexto económico favorável, com crescimento do PIB de 2%, o que mostra uma 

dissociação das emissões relativamente ao crescimento económico. 
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O transporte continua a ser, tal como em anos anteriores, o setor mais emissor e supõe 29% das 

emissões em termos de CO2 equivalente, seguido da indústria (20,6%), a geração de eletricidade 

(13,5%), a agricultura e a pecuária no seu conjunto (12,5%), o consumo de combustíveis nos 

setores residencial, comercial e institucional (8,8%) e os resíduos (4,3%). 

As emissões procedentes de instalações sujeitas ao Sistema Europeu de Comércio de Direitos de 

Emissões (ETS, pelas suas siglas em inglês) diminuíram 14% em 2019 relativamente ao ano 

anterior e as emissões procedentes dos setores difusos cerca de 1,6%. No entanto, as procedentes 

da aviação doméstica aumentaram +7,4%. 

No caso de Portugal e segundo a última atualização do Inventário Nacional de Emissões 2020 

(para o ano 2018), as emissões registadas confirmam uma trajetória de cumprimento dos 

objetivos nacionais no quadro do Acordo Europeu de Esforços de Redução de Emissões para 2020 

y 203027. As emissões totais, que apresentam uma redução à volta de 21% em comparação com 

os níveis de 2005, também respeitam o intervalo da meta do PNAC para 2020. 

O setor energético mais o transporte, no seu conjunto, representam cerca de 72% das emissões 

nacionais em 2018, com uma diminuição de 5,5% relativamente a 2017. A produção de energia e 

o transporte são as fontes mais importantes, supõem à volta de 27% e 26% do total de emissões 

nacionais, respetivamente. 

Os setores de processos industriais e uso de produtos (IPPU), agricultura e resíduos têm um peso 

aproximado, representando 11%, 10% e 7% respetivamente. Os setores de IPPU e resíduos 

mostraram alterações negativas de 4,2% e 1,8% comparativamente com 2017, respetivamente, 

com a agricultura mostrando uma tendência positiva em comparação com 2017 menos de +1%. 

2.4.2. Impactos e vulnerabilidade perante as Alterações Climáticas da zona de 

cooperação transfronteiriça 

Segundo o relatório “As alterações climáticas, impactos e vulnerabilidade na Europa 2016” da 

Agência Europeia do Ambiente (AEA), as alterações climáticas estão a afetar todas as regiões da 

Europa, mas os impactos não são uniformes.  

Segundo as projeções, o sudoeste e o sul da Europa serão regiões críticas, com o maior número 

de setores e domínio gravemente afetados. As zonas costeiras e as cheias pluviais, das áreas 

ocidentais da Europa também são pontos críticos multissetoriais. Os Alpes e a Península Ibérica 

são pontos críticos adicionais para os ecossistemas e seus serviços.  

Os custos económicos podem ser potencialmente altos, inclusive para níveis modestos de 

alterações climáticas, e estes aumentam significativamente para cenários de maiores níveis de 

aquecimento. Os custos de danos projetados pelas alterações climáticas são mais altos no sul de 

Europa. No entanto, as estimativas dos impactos económicos projetados as alterações climáticas 

em Europa consideram só alguns setores e demonstram uma considerável incerteza. 

  

 
27 DECISÃO Nº 406/2009/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 23 de abril de 2009, sobre os esforços dos Estados-membros 

para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa com o propósito de cumprir com os compromissos de redução de Emissões comunitárias 

de gases de efeito estufa para 2020. 
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Ilustración. 52. Tipologia de impactos ambientais por regiões na Península Ibérica. 

 

Fonte: Agência Europeia de Ambiente (AEA), maio 2020. 

De uma forma geral, as alterações climáticas carregam no espaço de cooperação os seguintes 

impactos climáticos: 

• Região mediterrânea 

1. Multiplicação dos eventos extremos de calor 

2. Diminuição das precipitações e do caudal dos Rios 

3. Aumento do risco de secas 

4. Maior risco de perda da biodiversidade 

5. Maior risco de incêndios florestais 

6. Maior concorrência entre diferentes utilizadores de água 

7. Aumento da procura de água para a agricultura 

8. Diminuição do rendimento dos cultivos 

9. Riscos crescentes para a produção pecuária 

10. Aumento da mortalidade por ondas de calor 

11. Expansão de habitats para os vetores de doenças do Sul 

12. Diminuição do potencial de produção de energia 

13. Aumento da procura de energia para refrigeração 

14. Diminuição do turismo de verão e aumento potencial noutras temporadas 

15. Aumento de múltiplos perigos climáticos 

• Região Atlântica Noroeste (noroeste da Europa) 

1. Aumento das precipitações invernais 

2. Aumento dos caudais dos Rios 

3. Deslocação das espécies para o norte 

4. Diminuição da procura de energia para aquecimento 

5. Maior risco de inundações fluviais e das zonas costeiras 
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Há ainda que salientar que, dentro do espaço de cooperação, os impactos mais relevantes 

centram-se em:  

Seca: os estudos disponíveis projetam aumentos da frequência, duração e gravidade das secas 

meteorológicas, aumentará a concorrência entre os utilizadores de água, como a agricultura, a 

indústria, o turismo e os lares. As quintas no sul da Europa poderão sofrer de perdas significativas 

induzidas pela seca para 2100. 

Ilustración. 53. Alterações projetadas por secas meteorológicas 

 
Fonte: Agência Europeia de Ambiente (AEA) 

A ilustração anterior mostra-nos que o aumento das secas pode afetar a produção agrícola, o 

comércio e, em última instância, os preços dos produtos agrícolas e os rendimentos do setor. 

Estes rendimentos também se vêm influenciados pelas políticas agrícolas, as políticas do uso da 

terra e as políticas de mitigação do clima.  

No entanto, o setor agrícola pode limitar os impactos adversos e melhorar os impactos benéficos 

das alterações climáticas através de medidas de adaptação adequadas como, por exemplo, 

adaptando as variedades de cultivos, alterando as datas de sementeira ou melhorando os 

sistemas de risco (uso de outros mais eficientes). 

Inundações: a maioria das inundações inesperadas são consequência de chuvas intensas durante 

um curto período de tempo, de horas a dias. Prevê-se que as alterações climáticas conduzirão a 

uma maior intensidade de chuva, o que aumentaria o risco de inundações inesperadas. 

A figura seguinte representa a alteração nas fortes chuvas de inverno e verão no período 2071-

2100 em comparação com o clima atual (1971-2000) baseado num cenário de altas emissões. Os 

maiores incrementos, até 35%, projetam-se para Europa central e oriental. O sul da Europa 

poderia ver um aumento de chuvas fortes até 25%. 
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Ilustración. 54. Alterações nas chuvas fortes no inverno e verão para o período2017-2100 em 

comparação com o clima atual (1971-2000) 

 
Fonte: Agência Europeia de Ambiente (AEA) 

O último maior impacto que se tem que considerar está relacionado com os incêndios: segundo 

o índice meteorológico de incêndios canadiano, prevê-se que o aumento relativo ao seu perigo 

seja particularmente superior na Europa central-ocidental, mas o perigo absoluto de incêndio 

continua a ser mais alto na Península Ibérica. As medidas de adaptação, como uma melhor 

prevenção e uma extinção eficaz dos incêndios, podem reduzir substancialmente os riscos de 

incêndio e devem estar muito presentes. 

Ilustración. 55. Alteração projetada em perigo de incêndio 

 
Fonte: Agência Europeia de Ambiente (AEA). 

A alteração projetada no perigo de incêndios florestais meteorológicos para um cenário de baixas 

emissões (mapa da esquerda), mostra um aumento entre 11%-20% no espaço da cooperação e 

um aumento projetado do perigo de incêndio provocado pelo clima para todo o sul da Europa 

de aproximadamente 30%-40%. 

No caso das alterações projetadas no perigo de incêndios florestais meteorológicos para um 

cenário de altas emissões (mapa da direita), observam-se aumentos entre 21%-40% para todo o 

território peninsular e um aumento projetado de perigo de incêndio provocado pelo clima para 

todo o sul da Europa maior de 40%.  
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2.4.2.1. Principais espécies de flora e fauna ameaçada 

No ano 2008, no quadro do Primeiro Programa de Trabalho do Plano Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas, iniciou-se a Avaliação de impactos, vulnerabilidade e adaptação às 

alterações climáticas da biodiversidade em Espanha. O seu objetivo foi realizar uma primeira 

avaliação dos efeitos potenciais e a vulnerabilidade às alterações climáticas da biodiversidade da 

Espanha Peninsular ao longo do século XXI, utilizando técnicas de modelização espacial sobre a 

melhor informação disponível de alterações climáticas e distribuição das espécies objetivo. 

O trabalho modelizou as áreas potenciais – baseando-se em modelos de nicho climático – de 

grande parte da fauna de vertebrados espanhola e de um conjunto de espécies significativas da 

flora espanhola, incluindo as ameaçadas e aquelas que, pela sua parte (árvores e arbustos) 

constituem a estrutura da vegetação. Estes trabalhos deram lugar a dois Atlas de flora e vegetação 

e fauna de vertebrados. Trata-se do trabalho mais exaustivo realizado em Espanha nesta matéria. 

Considerou a informação de distribuição das espécies contido no Inventário Espanhol de Espécies 

Terrestres (antes Inventário Espanhol de Biodiversidade) e os modelos climáticos elaborados pela 

Agência Espanhola de Meteorologia (AEMET). 

Tendo como referência ambos atlas e circunscrevendo a análise da vulnerabilidade da vegetação 

e a fauna ao ambiente fronteiriço do Espaço de Cooperação, pode-se utilizar este documento 

como base para a definição das principais espécies de flora e fauna ameaçada pelas alterações 

climáticas, já que como se pode comprovar ao longo deste inventário, os ecossistemas fronteiriços 

mantêm uma continuidade quase completa em ambos os lados da fronteira, observando-se 

comente algumas variações no caso de existência de uma fronteira física (massa de água, cadeia 

montanhosa, etc.) que pode atuar de barreira à partilha de espécies em ambos os lados da raia. 

Os resultados mostram que se projetam impactos muito significativos para muitos lotes de flora 

ameaçada, já que aproximadamente a metade apresenta índices críticos de vulnerabilidade (70 

lotes na categoria A. Vulnerabilidade crítica). É importante salientar que há espécies em categorias 

muito altas de vulnerabilidade que atualmente forma bosques o formações de prados que 

representam uma fração muito significativa da cobertura vegetal peninsular. 

As espécies florestais mais afetadas são: 

• Abies pinsapo (abeto espanhol), com escassa presença no espaço fronteiriço. 

• Quercus ilex subsp. ilex (azinheira).  

• Quercus petraea (carvalho-branco). Importante presença no norte do espaço fronteiriço. 

• Quercus suber (sobreiro). 

O grau de vulnerabilidade destes lotes pode servir como indicador para definir prioridades nas 

políticas e atuações de conservação adaptativa, considerando o papel que representam, por 

exemplo, as quercíneas no conjunto da vegetação peninsular.  

Tabla. 72. Listagem de espécies de flora com vulnerabilidade alta a crítica 
Espécie Localização Vulnerabilidade 

Acer pseudoplatanus Norte-Galiza Muito alta 

Arbutus unedo Geral Alta 

Betula alba var. Alba 
Norte-Galiza 

Alentejo-Extremadura 
Alta 

Epipogium aphyllum Norte-Galiza-Castela e Leão Crítica 
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Espécie Localização Vulnerabilidade 

Fagus sylvaca Norte-Galiza Muito alta 

Fraxinus excelsior Norte-Galiza Muito alta 

Juniperus alpina (J. communis subsp. alpina) Norte-Galiza-Castela e Leão Muito alta 

Luronium natans Galiza Crítica 

Pinus pinaster 

Norte-Galiza-Castela e Leão 

Alentejo- Extremadura-

Andaluzia 

Muito alta 

Pinus sylvestris Norte-Castela e Leão Muito alta 

Pistacia lenscus 
Alentejo-Extremadura-

Andaluzia 
Muito alta 

Populus tremula Norte-Galiza-Castela e Leão Muito alta 

Prunus mahaleb Norte-Galiza-Castela e Leão Crítica 

Prunus spinosa Norte-Galiza-Castela e Leão Alta 

Quercus canariensis 

Norte-Galiza-Castela e Leão 

Alentejo-Extremadura-

Andaluzia 

Muito alta 

Quercus petraea Norte-Galiza-Castela e Leão Muito alta 

Quercus rotundifolia Geral Alta 

Quercus suber 

Centro-Castela e Leão 

Alentejo-Extremadura-

Andaluzia 

Crítica 

Salix salvifolia 
Norte-Galiza 

Centro- Castela e Leão 
Alta 

Sorbus aria Norte-Galiza-Castela e Leão Muito alta 

Sorbus aucuparia Norte-Galiza-Castela e Leão Muito alta 

Sorbus lafolia Norte-Galiza-Castela e Leão Muito alta 

Ulmus glabra Norte-Galiza-Castela e Leão Alta 

Fonte: Atlas de Impactos, vulnerabilidade e adaptação às alterações climáticas da biodiversidade espanhola, 

2011. 

No caso das espécies de fauna (vertebrados), as espécies para as quais se esperam impactos 

elevados na distribuição potencial com distribuição no espaço de cooperação fronteiriço são: 

Tabla. 73. Listagem de espécies de fauna com maiores impactos previstos 
Espécie Nome Localização 

Anfíbios 

Alytes obstetricans Sapo parteiro comum 

Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Alentejo 

Hyla arborea Rã-arborícola-europeia Geral 

Lissotriton helveticus Tritão-palmado 
Norte-Galiza 

Centro 

Triturus marmoratus Tritão-marmoreado 
Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Répteis 

Coronella austriaca  Cobra lisa austríaca Norte-Galiza-Castela e Leão 

Iberolacerta montícola Lagartixa da montanha 
Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage Norte-Galiza-Castela e Leão 

Vipera latasti Víbora cornuda Geral (exceto Galiza) 

Vipera seoanei Víbora de seoane Norte-Galiza-Castela e Leão 

Aves 

Accipiter gentilis Açor  Geral (exceto Algarve) 

Accipiter nisus Gavião da europa Geral 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo Geral 

Alauda arvensis Laverca Geral (maior no Norte) 

Anthus campestris Cotovia ou petinha dos campos Geral (menor Extremadura-Andaluzia) 

Anthus spinoletta Petinha-ribeirinha Norte-Galiza 
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Espécie Nome Localização 

Anthus trivialis Petinha das árvores Norte-Galiza-Castela e Leão 

Apus apus Gavião Geral 

Aquila chrysaetos Águia real Geral (menor Galiza) 

Asio otus Coruja pequena Geral 

Caprimulgus europaeus Noitibó da europa 

Centro-Castela e Leão 

Alentejo-Extremadura 

Algarve-Andaluzia 

Carduelis spinus Lugre Norte-Galiza-Castela e Leão 

Chersophilus duponti Calhandra de Dupont Castela e Leão 

Circus cyaneus Tartaranhão azulado Geral (exceto Alentejo-Algarve) 

Columba oenas  Pombo bravo Geral (maior no norte) 

Corvus corax Corvo comum Geral  

Corvus corone Gralha preta Geral (exceto Extremadura-Andaluzia) 

Dendrocopos major  Pica pau malhado grande Geral 

Emberiza cia Escrevedeira de garganta cinzenta Geral 

Emberiza cirlus Escrevedeira de garganta preta Geral 

Emberiza citrinella Escrevedeira amarela Norte-Galiza-Castela e Leão 

Emberiza hortulana Sombria Norte-Galiza-Castela e Leão 

Erithacus rubecula Pisco de peito ruivo Geral (maior no norte) 

Falco peregrinus Falcão peregrino Geral 

Falco subbuteo Ógea Geral (maior no norte) 

Ficedula hypoleuca Papa moscas preto Castela e Leão-Extremadura 

Gyps fulvus Abutre foufeiro 

Norte-Centro-Castela e Leão 

Alentejo-Extremadura 

Andaluzia 

Hieraaetus pennatus Águia pequena Geral 

Jynx torquilla  Torcicolo (papa formigas) Geral 

Lanius collurio Picanço de dorso ruivo Norte-Galiza-Castela e Leão 

Loxia curvirostra Cruza bico Norte-Galiza-Castela e Leão 

Luscinia svecica Pisco de peito azul Castela e Leão-Extremadura 

Milvus migrans Milhafre preto Geral 

Milvus milvus Milhafre real Geral 

Monticola saxatilis Melro das rochas Geral (exceto Andaluzia) 

Motacilla alba Alvéola branca Geral 

Neophron percnopterus Abutre do Egito 

Norte-Castela e Leão 

Centro 

Alentejo-Extremadura 

Oenanthe oenanthe Chasco-branco 

Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Alentejo-Extremadura 

Oriolus oriolus Papa figos Geral 

Parus ater Chapim carvoeiro 

Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Alentejo-Extremadura 

Passer montanus Pardal montês Geral 

Perdix perdix Perdiz cinzenta Galiza-Castela e Leão 

Pernis apivorus Bútio vespeiro Geral (maior no norte) 

Petronia petronia Pardal francês Geral (exceto Galiza) 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo preto Geral (maior no norte) 

Phylloscopus Bonelli Felosa de boneli Geral (maior no norte) 

Phylloscopus collybita/P. ibericus Felosa comum/ Felosa ibérica Geral (maior no norte) 

Pica pica Pega rabuda Geral 

Prunella modularis Ferreirinha comum 

Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Alentejo-Extremadura 

Ptyonoprogne rupestris Andorinha das rochas Geral 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralha de bico vermelho 
Geral (populações pontuais, exceto 

Alentejo) 
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Espécie Nome Localização 

Pyrrhula pyrrhula Dom fafe Norte-Galiza-Castela e Leão 

Regulus ignicapilla Estrelinha de cabeça listada Geral (exceto Alentejo-Andaluzia-Algarve) 

Regulus regulus Estrelinha de poupa Castela e Leão 

Saxicola rubetra Cartaxo nortenho 
Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Saxicola torquata Cartaxo comum Geral 

Sylvia borin Felosa das figueiras 
Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Sylvia cantillans Toutinegra carrasqueira Geral (escasso na Galiza) 

Sylvia communis Papa amoras comum Geral (maior no norte) 

Sylvia undata Toutinegra do mato Geral 

Tachymarptis melba Andorinhão real Geral (populações pontuais isoladas) 

Troglodytes troglodytes Carriça Geral 

Turdus philomelos Tordo comum Geral (maior no norte) 

Turdus viscivorus Tordoveia Geral 

Mamíferos 

Apodemus sylvaticus Rato do campo Geral (maior em Espanha) 

Arvicola sapidus Rato de água Geral 

Arvicola terrestris  Rato dos lameiros Castela e Leão 

Canis lupus Lobo 
Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Capra pirenaica Cabra montês 

Norte 

Castela e Leão 

Extremadura 

Capreolus capreolus Corço 

Norte-Galiza 

Castela e Leão 

Extremadura 

Chionomys nivalis Rato das neves Norte-Galiza-Castela e Leão 

Felis silvestris Gato bravo Geral 

Galemys pyrenaicus Toupeira de água 
Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Genetta genetta Gineta Geral 

Martes foina Fuinha Geral 

Martes martes Marta Norte-Galiza-Castela e Leão 

Meles meles Texugo Geral 

Microtus agrestis Rato do campo de rabo curto Norte-Galiza-Castela e Leão 

Microtus arvalis Rato do campo Castela e Leão 

Microtus cabrerae Rato de Cabrera 
Centro-Castela e Leão 

Alentejo-Extremadura 

Microtus lusitanicus Rato do campo lusitano 
Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Mustela erminea Arminho Norte-Galiza 

Mustela nivalis Doninha Geral 

Mustela putorius Tourão Geral 

Neomys anomalus Musaranho de água 
Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Sciurus vulgaris Esquilo vermelho Norte-Galiza-Castela e Leão 

Sorex granarius Musaranho de dentes vermelhos 
Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Sorex minutus 
Musaranho anão de dentes 

vermelhos 

Norte-Galiza 

Centro-Castela e Leão 

Talpa occidentalis Toupeira Geral (maior no Norte) 

Ursus arctos Urso pardo Castela e Leão 

Fonte: Atlas de Impactos, vulnerabilidade e adaptação às alterações climáticas da biodiversidade espanhola, 

2011 
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2.4.3. Riscos naturais 

Existem fenómenos naturais que, no caso de se produzirem, têm consequências negativas para 

as pessoas ou para o seu ambiente, podendo provocar mortes ou causar perdas económicas de 

diversa dimensão. 

Quando os fenómenos são de natureza física ou predominantemente física, já que existe sempre 

uma componente humana, são considerados como processos ou “riscos naturais”, enquanto se o 

fenómeno é consequência de criações ou de atividades humanas, falamos de riscos tecnológicos 

ou induzidos. Os desastres causados pelos riscos naturais costumam ser acontecimentos bruscos 

e de curta duração, ainda que também existam processos contínuos no tempo capazes de 

produzir uma degradação paulatina, mas não menos grave no ambiente. 

Os riscos naturais têm consequências muito diferentes em casa região, dependendo da maior ou 

menor incidência das situações de perigo e da população a elas exposta e são os que, nesta 

secção, abordaremos. 

2.4.3.1. Riscos naturais relacionados à conservação do solo 

Os riscos naturais que afetam os territórios são ocasionados por episódios naturais, nalgumas 

ocasiões, agravados pela ação humana, como anteriormente se referiu.  

A análise dos riscos naturais que influenciam o espaço de cooperação transfronteiriço Espanha- 

Portugal, relacionados à conservação do solo centram-se em: erosão, desertificação, 

deslizamento, incêndios florestais e sismicidade. 

Erosão 

A perda de solos por erosão é uma das principais pressões a que os solos estão submetidos na 

Europa segundo indica a Estratégia Temática sobre os Solos da Comissão Europeia e um dos 

principais desafios mundiais mencionados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(Agenda 2030). Em particular, a erosão está estreitamente relacionada com o ODS 15 (Gerir de 

forma sustentável os bosques, lutar contra a desertificação, travar e inverter a degradação das 

terras e deter a perda da biodiversidade) que contempla a luta contra a desertificação, reabilitar 

as terras e os solos degradados, incluídas as terras afetadas pela desertificação, a seca e as 

inundações e procurar conseguir um mundo com uma degradação neutra do solo. 

Concretamente, e no que diz respeito a Espanha, a erosão, desde um ponto de vista geral, é um 

dos problemas ambientais mais graves que afetam ao ambiente natural. Entre outros efeitos, 

provoca a perda da fertilidade dos solos agrícolas e florestais, a aceleração da degradação da 

cobertura vegetal e a diminuição da regulação natural das águas.  

Concretizando nos tipos de erosão ocasionada pelo vento e pela água, observa-se como afeta de 

sobremaneira a zona norte do espaço de cooperação, fronteira entre Galiza e a zona norte de 

Portugal, localizada numa faixa de perdas de solo entre 5-10 t/ha por ano nas perdas ocasionadas 

pela água e valores baixos com tendência a moderados nas perdas derivadas da ação do vento. 
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Ilustración. 56. Mapa de Erosão na Europa provocada pelo vento e a água 

 
Fonte: Agência Europeia de Ambiente (AEA) 

Desertificação 

O termo desertificação é geralmente utilizado para descrever os processos relacionados com o 

clima e as atividades humana que provocam problemas que afetam a zonas secas, como redução 

na produção de alimentos, infertilidade dos solos, redução da resiliência natural da terra e menor 

qualidade da água.  

As previsões sobre as alterações climáticas na Europa mostram que o risco de desertificação está 

a aumentar. Já existem semidesertos cálidos no sul da Europa, onde o clima está a transitar de 

temperado para seco e o fenómeno está a estender-se para norte. O longo período de altas 

temperaturas e baixas precipitações na Europa durante os últimos verões evidencia a urgente 

importância deste problema. 

Em 2008, a Agência Europeia de Ambiente (AEA) realizou um estudo sobre desertificação na 

Europa meridional, central e oriental, que abarcava 1,68 milhões de km2. Em 2017, desenvolveu-

se um estudo de acompanhamento que utilizava a mesma metodologia. Esta investigação 

mostrou que no espaço de cooperação, a sensibilidade da desertificação é muito variada em 

função do território, observando-se uma inclinação norte-sul desde sensibilidade baixa a 

moderada e inclusive alta nalgumas zonas do sul português, tal e como se mostra nos seguintes 

mapa e tabela. 
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Ilustración. 57. Mapa comparativo de desertificação de 2008-2017 

 
Fonte: Agência Europeia de Ambiente (AEA) 

Tabla. 74. Sensibilidade à desertificação na Europa meridional, central e oriental, 2008 e 2017 

 2008 2017 Diferença entre 2008 e 2017 

milhares de km2 % milhares de km2 % milhares de km2 % 

Muito alta 10 1 28 2 +18 +1.1 

Alta 224 13 383 23 +159 +9.5 

Moderada 419 25 381 23 -38 -2.2 

Baixa 560 33 475 28 -85 -5.1 

Muito baixa 467 28 413 24 -54 -3.2 

TOTAL 1.680 100 1.680 100 - - 

Fonte: Tribunal de Contas Europeu, a partir de Prăvălie et al., 2017. 

Deslizamentos 

A instabilidade das ladeiras produz um impacto económico avaliado em centos de milhões de 

euros anuais que afeta, fundamentalmente, a vias de comunicação e, em menor medida, a núcleos 

de população. Enquanto o número de vítimas mortais por deslizamento se reduziu nas últimas 

décadas, o número produzido por avalanches de neve aumentou devido a uma maior frequência 

na montanha. 

Relativamente à raia fronteiriça entre Espanha e Portugal, observa-se um alto perigo de 

deslizamento em Badajoz, Huelva, Sevilha, bem como nalgumas regiões do Centro e Norte de 

Portugal. O resto da fronteira apresenta um baixo perigo de deslizamento como se evidencia o 

seguinte mapa. 
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Ilustración. 58. Mapa de deslizamento de Europa (2019) 

 
Fonte: Centro de Coordenação da Resposta a Emergência (ERCC) 

Incêndios florestais 

Os incêndios florestais são outro dos problemas que afetam gravemente a Península Ibérica. O 

aumento das temperaturas, até 4ºC no verão, por causa das alterações climáticas, porá em perigo 

a maioria dos bosques peninsulares. 

Segundo o estudo realizado por investigadores de Espanha e Portugal e publicado na revista 

Agricultural and Forest Meteorology, o cenário futuro apresenta-se como alarmante já que, antes 

do ano 2075, as áreas queimadas na Península poderão triplicar relativamente às zonas que ardem 

na atualidade, com exceção das zonas mais a norte, onde as projeções serão ligeiramente 

inferiores. Neste caso, as áreas arrasadas pelo fogo “somente” duplicarão.  

No mapa seguinte, pode-se observar que o risco de incêndios no espaço em ambos lados da raia 

é extremo e deve estar muito presente ao longo de todo o período de programação pois o 

impacto dos incêndios florestais ver-se-á agravado pelos efeitos das alterações climáticas. 
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Ilustración. 59. Mapa de risco de incêndios na Europa 

 
Fonte: Centro de Coordenação da Resposta a Emergência (ERCC) 

Sismicidade 

A presença, frequência e intensidade dos processos sísmicos têm um impacto diferente em todo 

o território peninsular, estando muito relacionada com o sudoeste da Península Ibérica, zona de 

deslizamento entre as placas tectónicas Africana e Euroasiática. No caso português, esta 

sismicidade desloca-se a zonas insulares (Arquipélago dos Açores), o que implica que o aumento 

de processos sísmicos se desloca para as zonas costeiras atlânticas. 

Dentro do espaço transfronteiriço, a zona do Algarve, a bacia do Baixo Tejo e Sado e a Orla 

ocidental registaram vários terramotos da importância, com intensidades superiores a 5,5 e alguns 

muito concretos à volta a 7,5. As restantes zonas são bastantes assísmicas, ainda que se tenham 

registado alguns terramotos de escassa importância. 

A bacia do Douro, a falha do Tejo e Campo de Montiel são as áreas sismicamente menos perigosas 

da Península Ibérica e registaram-se alguns terramotos de escassa importância na zona de 

contacto com o Sistema Ibérico. As máximas intensidades foram entre 4 e 5. 
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Ilustración. 60. Mapa de sismicidade da Península Ibérica e zonas próximas 

 
Fonte: Centro Nacional de Informação Geográfica. ING e Ministério de Fomento. 

2.4.3.2. Riscos naturais relativos à disponibilidade de água 

A escassez de água deve-se, principalmente, a dois fatores: primeiro, a procura de água que se vê 

afetada em grande medida pelas tendências demográficas e a evolução socioeconómica e, 

segundo, as condições climáticas que controlam a disponibilidade de recursos renováveis de água 

doce e a sazonalidade do fornecimento de água. 

A previsível redução das precipitações futuras, bem como a sua redistribuição anual, associada a 

um mais que provável aumento das temperaturas, provocará uma deslocação dos climas mais 

áridos, localizados atualmente no sudeste peninsular, para o norte e oeste, reduzindo-se a 

presença dos climas mais húmidos a zonas concretas, norte e noroeste peninsular e áreas 

montanhosas. A Península Ibérica é o território europeu mais vulnerável às alterações climáticas 

e que se verá mais afetado pelas alterações produzidas no clima. 

No espaço de cooperação, em ambos lados da raia, as zonas mais expostas localizam-se mais no 

sul nas quais o clima mediterrâneo é mais seco e menos chuvoso. 

O aquecimento global também terá uma segunda incidência relacionada com o aumento da 

temperatura dos mares e oceanos mundiais que está a provocar, por um lado, um aumento rápido 

da evaporação superficial modificando o regime da circulação das tempestades e, por outro, o 

degelo das calotas polares libertando massas de água em circulação que provocará aumentos do 

nível do mar afetando, sobretudo, as zonas costeiras. 

Uma 3ª consequência será a presença de eventos extremos relacionados com as precipitações 

intensas que se verão potenciados pelas alterações climáticas. Assim, a presença de fortes 

precipitações originadas por tempestades e outros efeitos climáticos (DANA, tempestades 

tropicais, etc.). 

Seca 

A seca é uma característica recorrente do clima europeu que afeta a frações consideráveis da 

população da UE cada ano. 
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La Península Ibérica é, já por si, deficitária no que se refere a precipitações. A maior parte do 

território peninsular apresenta um índice de aridez dentro da categoria de semiárido, com uma 

extensão cada vez maior da zona árida que se vai deslocando desde o sudoeste peninsular, 

sobretudo para norte. Só o norte e as zonas montanhosas mantêm os índices de aridez em 

categorias subsumido ou húmido. 

O processo de seca não afeta somente a população residente nas zonas afetadas, também afeta 

muito especialmente a vegetação natural, no geral, muito adaptada às condições climatéricas e, 

portanto, submetidas a uma pressão extra em caso de variações no regime de temperaturas e 

precipitações. 

A Península Ibérica é a região europeia onde se aprecia um maior impacto das secas, tanto na 

intensidade como na superfície afetada. Assim, grandes extensões do centro e sul peninsular, em 

ambos lados da raia fronteiriça, estão submetidos a fortes pressões de deficit hídrico, comprovado 

na produção vegetal28.  

Comprova-se, assim, como quase todo o centro e sul de Portugal continental (Alentejo, Beira 

Baixa e Algarve) e parte da Zona Norte em contacto com a Meseta Central em Espanha 

apresentam valores de produtividade vegetal menores aos esperados em condições padrão de 

seca e não seca, o que indica uma maior intensidade de afetação da seca nestas zonas. 

No caso das superfícies afetadas pelo impacto da seca (áreas de baixa produção vegetal), todo o 

sul e este peninsular está gravemente afetado, destacando Extremadura e as províncias 

castelhanas fronteiriças (Salamanca e sul de Zamora) na parte espanhola e Baixo Alentejo, Beira 

Baixa e Douro em Portugal. 

Ilustración. 61. Intensidade e zona afetadas pelo deficit hídrico na Europa, 2000-2016 

 
Fonte: Indicadores. Agência Europeia de Ambiente (AEA) 

 
28 As anomalias negativas na produtividade da vegetação indicam condições de produtividade da vegetação que são inferiores à condição 

padrão normal a longo prazo. 
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As previsões das alterações climáticas suporão uma radicalização das situações de seca, 

aumentando consideravelmente no médio e longo prazo, sobretudo no cenário mais pessimista. 

O aumento é previsível em todo o espaço peninsular, já que quase nenhuma zona apresenta 

valores negativos (redução dos períodos de seca). 

Este aumento será ainda mais considerável à medida que nos deslocamos para sul no espaço de 

cooperação, sendo, portanto, muito menos evidentes ao norte de Portugal e Espanha. No médio 

prazo, os aumentos previstos encontram-se entre 4-11 meses mais de seca em períodos de 30 

anos, localizados em todo o centro e sul do espaço de cooperação, alcançado até o sul de 

Salamanca e a região do Douro a ambos lados da raia. 

A longo prazo, a situação pode ser ainda mais dramática já que quase todo o espaço de 

cooperação ver-se-á submetido a períodos de seca entre 7-15 meses maiores que os atuais, com 

algumas zonas concretas onde estes 15 meses podem ser superados com clareza. 

Ilustración. 62. Tendências previstas na frequência de seca a médio e longo prazo  

 

 
Fonte: Urban Adaptation Map Viewer. Agência Europeia de Ambiente (AEA) 
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Inundação 

As inundações estão muito relacionadas com a presença ou não de fortes precipitações, quer por 

situações de tempestades sinóticas de longa duração, trovoadas que afetam mais as grandes 

bacias, quer por tempestades locais convectivas, acompanhadas de descargas elétricas que 

afetam mais as bacias pequenas ou a zonas concretas donde se produzem. Além disso, é 

necessário considerar o caso das inundações anuais originadas de forma recorrente, em 

determinadas zonas, pelos efeitos do derretimento das neves na primavera ou as tempestades 

invernais na zona mediterrânea. Todas estas situações foram modificadas pelas alterações 

climáticas. 

No caso das fortes precipitações, observou-se uma importante alteração em toda Europa, 

sobretudo no centro e norte, onde as precipitações invernais cresceram de forma considerável, o 

que provocou uma multiplicidade de inundações, sobretudo de origem fluvial, por transbordo 

dos Rios. As projeções mostram um aumento das fortes precipitações diárias na maior parte da 

Europa no inverno até 35% durante o século XXI. 

Ilustración. 63. Alterações projetadas nas precipitações fortes em inverno e verão 

 
Fonte: EURO-CORDEX. Agência Europeia de Ambiente (AEA) 

No caso da Península Ibérica, estas tempestades invernais também sofreram um aumento 

importante, sobretudo na zona da Meseta Central a nível de Castela e Leão, com alterações acima 

dos 25%. No resto peninsular e, especialmente, no espaço de cooperação, a situações foi algo 

menor mas os valores de aumento das tempestades invernais estão entre 5%-25% mais, valores 

que, em muitos casos, superam as capacidades das bacias para evacuar as águas pluviais, 

provocando inundações, em especial, em ambientes urbanos e espaços agrícolas de maior ou 

menor consideração. 

Muitas destas zonas afetadas pelas tempestades invernais veem, ainda, as suas bacias 

hidrográficas afetadas pelos crescimentos primaveris dos rios que, associados à alta humidade do 

solo e a caudais já crescidos por tempestades mais ou menos longas, aumentão os efeitos 

negativos das inundações. 
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No caso das tempestades locais, o espaço de cooperação não é, especialmente, propenso já que 

é uma situação mais generalizada da vertente mediterrânea, ainda que se tenham produzido nos 

últimos anos alguns episódios concretos de inundações catastróficas associadas a este tipo de 

tempestades severas que descarregaram enormes quantidades de água em períodos de muito 

curto tempo. 

Este tipo de inundações está mais associado às inundações de superfície (pluviais) favorecidas 

pela existência de terrenos com níveis pronunciados carentes de vegetação (despidos), o que 

provoca correntes superficiais muito elevadas que, uma vez, alcançam zonas baixas, produzem 

acumulações de água que, ao não poder ser evacuadas pelos sistemas urbanos, produzem efeitos 

muito negativos nestes ambientes, com perdas económicas, destroços de infraestruturas e, o que 

é pior, algumas vezes perdas de vida humanas e animais. 

 As zonas costeiras são mais expostas às inundações já que são as áreas territoriais mais baixas 

na escala altitudinal, pelo que são o destino final da maioria das correntes de água superficial. A 

isto temos que acrescentar as observações e previsões da subida do nível do mar, detetada pela 

maior parte das estações de controlo. 

Ilustración. 64. Tendência no nível absoluto do mar em toda Europa baseada em medições 

satélites, 1993-2019 

 
Fonte: Serviço de Monitorização do Ambiente Marinho de Copérnico. Agência Europeia do Ambiente (AEA) 

No período 1993-2019, as medições de satélites comprovaram como muitos mares europeus 

sofreram acréscimos do seu nível base, muito mais elevados nas zonas mais a norte, em contacto 

com a região polar ártica e os mares interiores da Península Escandinava.  
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No caso dos mares peninsulares, o oceano Atlântico sofreu um maior crescimento generalizado, 

à volta de 2-3 mm/ano, exceto na zona do Mar Cantábrico. Na zona mediterrânea, as alterações 

não são tão uniformes e algumas zonas interiores sofreram subidas muito maiores, enquanto a 

maior parte está numa situação abaixo da apreciada vertente atlântica. O mar Mediterrâneo é 

uma bacia semifechada, muito profunda, que partilha água com o oceano Atlântica somente 

através do estreito de Gibraltar. A salinidade no mar Mediterrâneo pode aumentar no futuro e 

isto tenderá a compensar os aumentos no nível do mar devido à expansão térmica do 

aquecimento. 

Os efeitos das alterações climáticas provocarão uma variação substancial desta situação, quer na 

velocidade como na dimensão do aumento do nível do mar. Assim, no cenário mais benevolente, 

no que todas as medidas implementadas surgem efeito, espera-se que, a longo prazo dentro da 

margem do século XXI, quer o oceano Atlântico quer o mar Mediterrâneo alcancem subidas acima 

dos 40 cm, podendo atingir os 60 cm. 

Ilustración. 65. Alteração projetada no nível relativo do mar, 2081-2100 

 
Fonte: Painel Intergovernamental sobre Mudanças (IPCC). Agência Europeia de Ambiente (AEMA) 

A situação é muito mais complicada no caso do cenário pessimista, não arrancam as medidas de 

mitigação de Alterações Climáticos, na qual que, excetuando uma pequena proporção do 

Mediterrâneo ocidental junto ao estreito de Gibraltar, o resto dos mares peninsulares alcançarão 

níveis acima de 60 cm, podendo chegar, nalguns casos, aos 1,10 metros29. 

Estes efeitos do aumento do nível do mar já se fazem notar: a água marinha invade cada vez mais 

as zonas costeiras, provocando a erosão do terreno e ameaçando campos de cultivo, habitações 

ou zonas de ócio; provocam temporais e tempestades de grande intensidade e outros fenómenos 

atmosféricos de maior envergadura, autênticas ameaças para as populações afetadas; e as ilhas e 

as zonas costeiras de menor altitude poderiam ser engolidas pelos oceanos, dando lugar ao 

desaparecimento de grandes extensões territoriais e inclusive de alguns países. 

 
29 “Relatório especial sobre o oceano e a criosfera num clima em mudança”. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

apresentado no Mónaco, 2019. 
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O nível do mar também afeta a outros espaços de interior provocando a inundação de zonas 

húmidas e a poluição de aquíferos por intrusão marinha afetando a flora e a fauna de cada lugar, 

devido à perda dos seus habitats naturais. 

Por último, na vertente social, a ameaça constante da subida do nível do mar põe no centro do 

problema a centenas de milhões de pessoas que vivem em comunidades costeiras. Se a água 

continua a subir a este ritmo, ver-se-ão obrigados a abandonar as suas cases e mudar-se para 

outras zonas (migrações ambientais forçadas devido às alterações climáticas), com o 

correspondente problema demográfico.   

2.5. Paisagem. Património cultural 

O espaço de cooperação conta com uma grande riqueza patrimonial, com 8 sítios considerados 

como o Património da Humanidade pela UNESCO, aos que se une numerosos Bens de Interesse 

Cultural (BIC): igrejas, palácios, conventos, espaços urbanos, monumentos, castelos, fortalezas, 

etc. 

Na raia ibérica existe uma importante rede de património arqueológico, arquitetónico, cultural, 

paisagístico e ambiental de enorme transcendência e potencial como elementos de 

desenvolvimento. 

O seguinte mapa mostra os lugares considerados património mundial, destacando a região 

vitivinícola do Vale do Douro, lugar de arte rupestre do vale do Coa, cidade de Salamanca, cidade 

de Cáceres, mosteiro real de Santa Maria de Guadalupe, conjunto arqueológico de Mérida, centro 

histórico de Évora e Elvas e Parque Nacional Doñana.  

Também se tem que salientar, ainda que não figure no mapa, o Parque Nacional das Ilhas 

Atlânticas de Galiza, único parte nacional marítimo de Espanha. 

Ilustración. 66. Monumentos considerados Património da Humanidade 

 

Fonte: Mapa interativo. Unesco World Heritage Centre. 
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Valorizar através de estudos e investigações e dar a conhecer os valores artísticos, históricos e 

sociológicos deste património e criar consciência social relativamente à sua importância, resulta 

fundamental para que o mesmo atue como elemento de identificação e de desenvolvimento das 

populações da fronteira. 

2.6. População e saúde humana 

2.6.1. População 

A análise dos aspetos demográficos do espaço de cooperação POCTEP permite identificar aquelas 

características da população que têm uma incidência fundamental nas dinâmicas do 

desenvolvimento do território. Esta análise baseia-se na utilização de indicadores como o volume 

de população e a sua distribuição por idades, a média de idade, a taxa de crescimento da 

população ou a sua taxa de envelhecimento. 

A população residente no espaço de cooperação, que supõe 3,4% das pessoas que habitam na 

UE28, supera os 16 milhões de pessoas (16.617.870 pessoas segundo dados do ano 2019), sendo 

a maior proporção de mulheres (51,7%) que a dos homens (48,3%).  

A zona fronteiriça apresenta uma problemática demográfica de carácter estrutural, muito 

relacionada com o carácter periférico e rural da maioria das áreas que a constituem, na qual se 

destaca a tendência para a despovoamento e envelhecimento da população, com as diferenças 

entre os territórios de interior e do litoral.  

O espaço sofre de uma crise demográfica crescente que se tem agravando nos últimos anos e na 

qual influenciou também negativamente a pandemia de COVID-19.  

As mais de 1 milhão de pessoas que residem no espaço de cooperação concentram-se 

fundamentalmente no intervalo de idade entre os 15 e os 64 anos (65,0% da população). No 

entanto, é significativa a proporção de pessoas com mais de 65 anos que alcança 21,5% em 2019, 

superando a média da UE28 (20,0%) e que, além do mais, aumentou nos últimos anos quer no 

caso dos homens como das mulheres. 

A população mais jovem, abaixo dos 15 anos, representa 13,4% do total do espaço de cooperação, 

o que também está muito por debaixo da média da UE28 (15,5%) e com tendência para descer  

Quer a distribuição da população por idades como a sua evolução temporal mostra que o 

progressivo envelhecimento da população na zona fronteiriça se consolida, mantendo-se este 

fenómeno como um dos principais desafios aos que se enfrenta o território. 

As regiões europeias com uma relativamente alta proporção de pessoas idosas localizam-se 

fundamentalmente no sul do continente. Dos territórios localizados no espaço de cooperação, 

Zamora e Ourense, no noroeste espanhol, registam a segunda e terceira taxa mais alta de pessoal 

muito mais velhas (80 anos ou mais) da EU (12,5% e 12,1%, respetivamente). 

Este padrão de envelhecimento da população em áreas rurais como as do espaço de cooperação 

é acompanhado de um abandono do território das pessoas mais jovens para continuar com os 

seus estudos ou procurar alternativas laborais, sendo esta uma tendência comum em áreas 

escassamente povoadas nas regiões do sul da Europa (Grécia, Espanha e Portugal). 
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Gráfico 10. População por intervalos de idade no espaço de cooperação (2012-2019) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Eurostat.  

A média de idade das pessoas residentes no espaço de cooperação situa-se nos 47,2 anos, sendo 

superior no caso das mulheres (48,7 anos) face ao dos homens (45,7 anos). Esta média de idade 

está muito por cima da média do conjunto da UE28 (43,3 anos) e observa-se ainda uma tendência 

para o aumento da idade média de forma mais incisiva no espaço de cooperação que a regista a 

nível nacional e comunitário. Na zona fronteiriça, a média de idade aumentou 2,2 anos no último 

lustro. 

Gráfico 11. Média de idade da população (2014-2019) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Eurostat.  

A taxa de envelhecimento da população, calculada como o quociente entre a percentagem da 

população de 65 anos ou mais sobre a percentagem da população menor de 15 anos situa-se, no 

espaço de cooperação NUT53, em 1,6, que está acima da média europeia e espanhola (1,3 em 

ambos caso) e ao mesmo nível que regista a taxa de envelhecimento no conjunto de Portugal.  

A evolução da taxa nos últimos anos aponta para um agravamento deste fenómeno demográfico, 

muito relacionado com o despovoamento nos territórios de interior nos quais as condições e 

oportunidades para a população jovem em termos de estudos ou emprego são más reduzidas, o 

que provoca deslocações para zonas urbanas com maior dinamismo económico e de serviços. 

Este progressivo envelhecimento da população constitui-se como um fator com um elevado 

impacto no desenvolvimento do espaço de cooperação e consolida-se como um dos principais 

desafios a enfrentar. 
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Nos últimos onze anos, o espaço de cooperação, tanto a nível NUTS2 como NUTS3, perdeu 

população em termos absolutos. Considerando o nível NUTS3, a população diminuiu, neste 

período, em mais de 350.000 habitantes, o que supõe uma descida de 2,1% relativamente à 

população residente na zona no ano 2008. Esta perda de população contrasta com a tendência 

crescente a nível comunitário, onde se regista um aumento da população de 2,6% em 2019 e 

relativamente à de 2008.  

No entanto, é preciso sublinhar que esta tendência para o despovoamento não é homogénea 

nem afeta por igual aos diferentes territórios do espaço de cooperação. Assim, existem zonas 

onde se registam crescimentos de população, entre as quais se destacam as províncias andaluzas 

de Sevilha, Huelva e Cádis, com crescimento de entre 3,3% e 4,4% no período 2008-2019, ou o 

Algarve português, com um crescimento aproximado de 1% nesse mesmo período.  

É importante sinalar que todas as regiões portuguesas, com exceção do Algarve, perderam 

população relativamente a 2008. 

Considerando a taxa bruta de crescimento da população, observa-se que o espaço de cooperação 

a nível NUTS3 apresenta taxas cada vez mais negativas, o que confirma a continuidade do 

progressivo processo de despovoamento que sofre o território fronteiriço no seu conjunto. As 

taxas de crescimento são também negativas no espaço NUTS2 ainda que menores.  

Gráfico 12. Taxa bruta de crescimento da população 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Eurostat.  

Na análise da evolução temporal da população, devem considerar-se quer os movimentos 

naturais como os migratórios como causa das variações populacionais.  

O crescimento vegetativo segue uma tendência descendente nos últimos anos tanto no espaço 

fronteiriço como Espanha e Portugal e no conjunto da UE, pelo que o travão nos fluxos 

migratórios é um fator que se tem que destacar na relação com a perda recente de população 

que sofre o território fronteiriço.  

O saldo migratório no espaço de cooperação ao nível NUTS3 passou de alcançar valores positivos 

em 2008 a registar valores negativos em 2012 como em 2015 (último dado disponível), sendo 

inferiores aos valores médios nacionais. A nível comunitário verifica-se a situação contrária, já que, 

nos últimos anos, as entradas por migração superam cada vez em maior medida as saídas. 

Existem diferenças por território dentro do espaço de cooperação, com evoluções díspares no 

tempo, se bem que se observam as seguintes situações: 
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▪ Todos os territórios espanhóis evoluíram desde saldos positivos em 2008 para uma 

migração bruta negativa em 2015, com a única exceção de Lugo, que mantém um 

maior nível de entradas de população migrante face às saídas por este motivo no 

período analisado. 

▪ Entre os territórios portugueses com maior nível de atração de pessoas migrantes 

destaca a zona oeste, com um saldo migratório positivo que se mantém no tempo e 

supera inclusivamente a média europeia e o Algarve. 

A situação no conjunto do espaço de cooperação a nível de NUTS2 é muito similar, com uma 

tendência em baixa no saldo migratório negativo. 

Gráfico 13. Saldo migratório (2008-2015) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Eurostat.  

Deste modo, o território transfronteiriço tem que enfrentar o desafio face a um progressivo 

processo de envelhecimento da sua população, bem como o despovoamento de amplas zonas 

do interior, que são cada vez menos atrativas quer para a população local como para as pessoas 

migrantes, em detrimento de outras mais prósperas economicamente e nas quais as 

oportunidades são maiores, especialmente, para os segmentos mais jovens de população. 

As diferenças demográficas entre as zonas de interior e as do litoral do espaço fronteiriço 

implicam desequilíbrios de desenvolvimento que se foram consolidando e convertendo-se em 

estruturais. 

2.6.2. Saúde pública 

A situação da saúde no espaço de cooperação, tal como no resto do território de ambos países e 

na comunidade internacional, está tomada pela pandemia de COVID-19. Atualmente, os números 

mundiais estão a reaparecer de forma alarmante numa 6ª vaga que, em muitos países, está 

superando em taxas de contágios e velocidade de propagação aos picos das vagas anteriores. 

A presença de uma nova variante Ómicrom, com taxas de infeção mais elevadas e a 

preponderância da variante Delta em toda a Europa está a provocar números record de casos 

confirmados diários em muitos países europeus. 
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No caso de Espanha30, a incidência acumulada a 14 dias atingiu os 394 casos por cada 100.000 

habitantes31, com valores no âmbito territorial do espaço de cooperação que quase chegam a 

duplicar a média espanhola, caso de Valladolid e Ourense (771 e 716, respetivamente). Outras 

províncias como Pontevedra, Ávila, Leão Salamanca e Zamora estão em calores de incidência 

muito acima da média nacional, superando em todos os caos os 350 casos/100.000 habitantes e, 

nalgumas províncias acima de 500. 

Na situação contrária, estão as províncias do sul espanhol, a que se juntam as duas mais a norte 

de Galiza, todas abaixo da média nacional. A menor incidência acumulada é Cádis com 185 

casos/100.000 habitantes que, junto com Sevilha, são as duas únicas províncias do espaço POCTEP 

abaixo de 200 casos. As restantes províncias estão entre 200-240 casos/100.000 habitantes. 

Desde o início da pandemia em Espanha, foram confirmados 5,4 milhões de casos, com um total 

de 88.667 mortes confirmadas. 

No caso de Portugal, a incidência acumulada alcança os 526 casos confirmados/100.000 

habitantes, com vários territórios no espaço POCTEP acima dos 960 casos de máxima, considerada 

situação de risco máximo. Casos como os concelhos de Barrancos (Alentejo), Portimão e 

Monchique (Algarve) ou Guarda, Gouveia ou Covilhã (Centro) superam amplamente os 1.000 

casos, enquanto outros vários territórios fronteiriços, sobretudo da região do Alentejo, estão em 

risco baixo ou moderado, não superando os 120 casos/100.000 habitantes32.  

Desde o início da pandemia, foram confirmados 1.211.130 casos, com um total de 18.717 falecidos 

confirmados. 

Uma das melhores soluções a esta pandemia foi a vacinação massiva da população, estando 

Espanha à frente como líder mundial em percentagem de população vacinada. Em total, foram 

administradas 82,1 milhões de doses, o que supões 37,8 milhões de espanhóis com o esquema 

vacinal completo (89,7% da população alvo) e 91,6% com, pelo menos, uma dose. Em Portugal, 

foram administradas 15,2 milhões de doses, 6,7 milhões de portugueses com a 2ª dose 

administradas e um total de 8,5 milhões com, pelo menos, a 1ª dose. 

Entre os recursos de que dispõe o espaço transfronteiriço a nível NUTS2 para prestar serviços de 

atenção sanitária aos cidadãos, destaca-se o número de doutores/as em relação com o volume 

de população que se situa, no ano 2018, em 408,9 doutores/as por casa 100.000 habitantes, acima 

da média comunitária (369,6) e da média nacional de Espanha (403,3). 

Destaca-se a disponibilidade de recursos humanos no âmbito da saúde em relação com a 

população a que atendem na região Norte de Portugal, enquanto Extremadura e Alentejo têm 

um maior deficit neste sentido, pois contam com os rácios mais baixos do espaço de cooperação.  

  

 
30 Ministério da Saúde. 
31 Dados a 15 de dezembro de 2021. 
32 Situação atual em Portugal. Direção Geral de Saúde. Serviço Nacional de Saúde. 
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Ilustración. 67. Doutores/as no ativo por 100.000 habitantes (NUTS 2, 2018) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Eurostat.  

A dotação de pessoal médico em todas as regiões (exceto Extremadura) foi aumentando em 

termos absolutos nos últimos anos (2012-2018), apesar de que a população mostrou uma 

tendência decrescente. Isto pode ser avaliado como uma melhoria no âmbito da atenção sanitária 

na zona transfronteiriça. 

No entanto, a situação é menos positiva se se consideram os recursos de atenção hospitalar em 

termos relativos em função da população que reside no espaço de cooperação NUTS2. O número 

de camas hospitalares disponíveis por cada 100.000 habitantes situa-se nas 281,3 para o conjunto 

do espaço de cooperação, que está muito abaixo da média comunitária (500,9). 

Além disso, regista-se uma descida generalizada deste recurso de atenção sanitária em termos 

absolutos nos últimos anos (2012-2018). Somente as regiões da Andaluzia, em Espanha, e Norte 

e Algarve, em Portugal, aumentaram a sua disponibilidade de camas para atender as 

hospitalizações dos pacientes. 

Apesar deste aumento, a Andaluzia é, juntamente com o Alentejo, a região fronteiriça que menos 

camas hospitalares oferece em proporção à população residente no seu território, apresentado 

deficits neste sentido. Pelo contrário, Castela e Leão é a região com uma melhor dotação deste 

recurso, ainda que abaixo da média europeia. 
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Ilustración. 68. Camas hospitalares por 100.000 habitantes (NUTS 2, 2018) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Eurostat.  

Relativamente ao acesso aos serviços de saúde, e de um modo geral, existem maiores dificuldades 

nalgumas zonas de interior mais próximas da fronteira, especialmente no lado português, o que 

está relacionado com o seu afastamento de cidades de mais de 50.000 habitantes. O acesso a 

serviços públicos, em geral, e a serviços socio-sanitários, em particular, é mais limitado nestas 

zonas, bem como em áreas rurais que ocupam uma grande parte do espaço de cooperação.  

Tal como se mencionou previamente, também no âmbito da saúde, e de um modo similar ao que 

ocorre, por exemplo, na mobilidade e transportes, existe um escasso desenvolvimento da 

prestação de serviços conjuntos transfronteiriços de atenção sanitária. 

Entre os principais obstáculos que dificultam estes desenvolvimentos conjuntos estão, por 

exemplo, a assimetria na distribuição de competências entre os diferentes níveis de administração 

(com competências centralizadas em Portugal face ao sistema de saúde descentralizado sob 

coordenação nacional que existem em Espanha), assim como as diferentes regulamentações para 

a prestação de serviços de saúde e os diferentes sistemas de reembolso dos custos dos 

tratamentos transfronteiriços. Esta situação requer esforços especiais para identificar e ligar as 

entidades pertinentes que possam associar-se para desenvolver este tipo de projetos.  

Apesar das iniciativas promovidas pela UE através do incentivo da cooperação transfronteiriça, a 

atenção sanitária em zonas de fronteira (especialmente quando se orienta à prestação de serviços 

transfronteiriços que cubram a atenção sanitária primária ou hospitalar integrada) tende a ser 

muito complexa de desenvolver e implementar.  

Este tipo de serviços leva, a par, uma enorme complexidade na gestão, derivada de questões 

como a cobertura dos custos dos tratamentos por parte dos diferentes sistemas sanitários 

nacionais de saúde pública, o idioma (tanto para a informação a pacientes como entre o pessoal 

médico), o acompanhamento dos tratamentos ou acidentes médicos. Por tudo isto, o seu 

desenvolvimento, por vezes, é intensivo no tempo e o arranque dos serviços pode requerer uma 

ampla margem de tempo. 
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Por regra geral, as principais causas mais comuns de morte33, excetuando a excessiva mortalidade 

por COVID-19, estão relacionadas com doenças do sistema circulatório com percentagens 

próximas a 30% dos falecimentos anuais, seguidas de carcinomas (neoplasias malignas) que estão 

em valores muito próximos e as doenças do sistema respiratório (10-12%). 

As alterações climáticas não são um problema ambiental, mas também pode ter profundas 

consequências económicas e sociais e, em especial, sobre a saúde pública. A comunidade 

internacional não é alheia a este tema e em 2008, na 61ª Assembleia Mundial da OMS, 193 países 

assumiram a urgência de desenvolver medidas integrais no que se refere a saúde nos planos de 

adaptação às alterações climáticas, reconhecendo, assim, o seu impacto na saúde pública. 

O setor da saúde, referido ao conjunto de serviços dirigidos para manter e proteger a integridade 

física das pessoas, trata-se de um setor que se encontra diretamente afetado pelos impactos 

negativos e riscos das alterações climáticas. 

Os efeitos sobre a saúde podem vir derivados não só dos efeitos diretos; lesões e doenças como 

consequência das temperaturas extremas (ondas de calor) ou das inundações (chuvas torrenciais) 

ou pela frequência de doenças cardiorrespiratórias multiplicadas pela má qualidade do ar, mas 

também a modificação dos habitats terrestres provocarão a redistribuição espacial e extensão de 

doenças transmissíveis, bem como os efeitos sobre os recursos hídricos afetarão, de forma 

indireta, sobretudo a concorrência pelos recursos de água potável de qualidade. 

O Ministério da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade, através do relatório Impactos das Alterações 

Climáticas na Saúde relaciona o crescimento da frequência de eventos extremos e alterações de 

temperaturas com o aumento de patologias relacionadas com infeções alérgicas e doenças 

cardiorrespiratórias, entre outras, considerando o efeito direto entre os setores de população mais 

vulneráveis (pessoas idosas e crianças).  

2.7. Síntese das lições aprendidas do acompanhamento ambiental do período de 

programação 2014-2020 

O POCTEP 2021-2027mantém uma linha de atuação coerente e contínua com os programas 

anteriores. Tanto assim é que os objetivos políticos selecionados para este período de 

programação são semelhantes, na sua maioria, aos eixos estratégicos e objetivos temáticos que 

os desenvolviam, selecionados no período anterior. 

Tabla. 75. Coerência entre objetivos temáticos e objetivos políticos entre ambos períodos de 

programação 

POCTEP 2014-2020 POCTEP 2021-2027 Coerência 

OT1. Potenciar a investigação, o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação 

 

OP1. «Uma Europa mais competitiva e 

inteligente, promovendo uma transformação 

económica inovadora e inteligente e uma 

conectividade regional às tecnologias da 

informação e das comunicações» 

XXX 

OT3. Melhorar a competitividade das PME X 

OT5. Promover a adaptação às alterações 

climáticas em todos os setores 
XXX 

 
33 Statistical Atlas. Eurostat regional yearbook 2020 
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POCTEP 2014-2020 POCTEP 2021-2027 Coerência 

OT6. Proteger o ambiente e promover a 

eficiência dos recursos 

OP2. «Uma Europa mais verde, baixa em 

carbono, em transição para uma economia 

com zero emissões, neutra em carbono e 

resiliente, promovendo uma transição 

energética limpa e equitativa, a inversão 

verde e azul, a economia circular, a mitigação 

e adaptação às alterações climáticas, a 

prevenção e gestão de riscos e a mobilidade 

urbana e sustentável» 

 

OP4. «Uma Europa mais social e inclusiva, 

através da aplicação do pilar europeu de 

direitos sociais» 

- 

 

OP 5. «Uma Europa mais próxima aos seus 

cidadãos, promovendo o desenvolvimento 

integrado e sustentável de todo o tipo de 

territórios e iniciativas locais» 

- 

OT11. Melhoria da qualidade institucional e a 

eficiência da administração pública 

OE-INTERREG (ISO1). «Uma melhor 

governação da cooperação» 
XX 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim, o documento de Relatório ambiental do período de programação 2014-2017 estabelecia 

que “em termos gerais, os efeitos que se possam gerar sobre o ambiente como consequência da 

execução do Programa terão um carácter positivo” de forma maioritária, sendo mais relevante 

naquelas atuações cuja temática principal estivesse centrada nos aspetos ambientais ou 

transversais do PO como, por exemplo, os objetivos temáticos 5 e 6 do Eixo 3 ou a prioridade de 

investimento 1A. 

A priori, somente se apreciavam possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e os objetivos 

ambientais da União Europeia, concretizados sobre a paisagem, aquelas iniciativas e atuações que 

aumentavam a dotação de infraestrutura e equipamento de uso partilhado e serviços para a 

prevenção e luta contra incêndios e outras catástrofes naturais, enquadrada na prioridade de 

investimento 5B. 

Para o resto das atuações relativas à inovação no tecido empresarial, o impulso a novas iniciativas 

empresariais, a promoção da competitividade e a proteção e valorização do património natural e 

culturas estabeleciam efeitos não significativos desde o ponto de vista ambiental. 

Uma vez realizada uma análise exaustiva dos projetos e iniciativas em funcionamento no período 

anterior de programação, a partir dos formulários de operação disponíveis na plataforma web do 

POCTEP para as convocatórias 1 a 3, determinou-se que a implementação de medidas de 

sustentabilidade com efeitos positivos para o ambiente foi quase unânime, não se observando 

efeitos negativos nos projetos aprovados, nem sequer naquelas atuações que afetavam espaços 

protegidos pelas legislações nacionais ou regionais de ambos países ou pertencentes à Rede 

Natura. 

Assim, dos projetos que afetaram territorialmente sítios da Rede Natura 2000, e seguindo o 

princípio de precaução na Avaliação Ambiental, só 12,8% podiam contribuir negativamente, pelas 

suas características, às alterações climáticas. Basicamente, são projetos relativos ao crescimento 

da atividade empresarial, sobretudo no setor do turismo. De forma generalizada, os projetos 

indicaram que as atividades propostas seriam realizadas sob diferentes critérios ambientais e 

também é certo que muitas delas fazem declaração de intenções em matéria de gestão de 

recursos, consumo energético, sustentabilidade ambiental, etc. 
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Mas tem que se considerar que, sobretudo no setor do turismo, um setor com bastante impacto 

ambiental pelo volume e não pelo tipo de atividade em si, um aumento do tecido produtivo 

envolve em paralelo, pelo menos, um aumento das emissões GEE à atmosfera (maior volume de 

transporte de viajantes para o destino, maior número de atividades intermédias e da oferta 

complementar, aumento da produção de bens e serviços associados ao turismo, etc.), que 

contribuem consideravelmente para as alterações climáticas.   

Deve, ainda, acrescentar-se o fomento empresarial noutros tipos de atividades com impacto nas 

emissões atmosféricas; logística, transporte de mercadorias, serviços de transporte, indústria, etc.. 

Sob os critérios ambientais de sustentabilidade, estas serão sempre menos impactantes, mas não 

é menos certo que contribuem para as alterações climáticas. 

Em contraponto, da análise extrai-se que muitos projetos tiveram uma contribuição positiva nas 

alterações climáticas. Sobretudo, são projetos das prioridades de investimento 5B e 6D, E e F. 

Entre estes projetos destacam-se aqueles que contribuem para a mitigação das alterações 

climáticas, maioritariamente projetos de eficiência no consumo de recursos naturais e em matéria 

de energias renováveis, mas também existem tipologias de projetos que, apesar de não se 

enquadrarem nas categorias de intervenção que não apresentam nenhum tipo de incidência 

ambiental, contribuem diretamente para a adaptação às alterações climáticas. De um modo geral, 

são projetos de investigação e estudos com impacto em setores muito vulneráveis, caso das 

pessoas mais velhas (estudos sobre envelhecimento saudável ou melhorias dos sistemas de 

saúde), mulheres (integração e igualdade de oportunidades) ou coletivos em risco de exclusão 

social. 

Em qualquer caso, de todos os projetos com incidência na Rede Natura 2000, somente quatro 

estiveram submetidos a procedimentos administrativos de Avaliação Ambiental (a sua tipologia 

estava incluída nos anexos da legislação vigente de Espanha e Portugal), pelo que exigiram os 

relatórios ambientais obrigatórios das autoridades de gestão em ambos lados da fronteira. No 

caso de Portugal, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICFN) e da parte 

espanhola, os órgãos ambientais competentes em matéria de avaliação ambiental dos territórios 

objeto dos projetos (Galiza e Extremadura). Todos estes projetos estavam associados ao eixo 

prioritário 3 (Prevenção de riscos e melhoria da gestão dos recursos naturais).  

Para os demais casos analisados, só estavam sujeitas a processos administrativos de Avaliação 

Ambiental algumas atuações contempladas nos mesmos, não o projeto como um todo. De um 

modo geral, a maioria das atuações destinavam-se à promoção do turismo de natureza e 

patrimonial e à criação de redes de cooperação transfronteiriças em ambos os lados da fronteira, 

atuações com uma incidência nula ou positiva no território. Só aquelas atuações que implicam o 

desenvolvimento de infraestruturas físicas sobre o território estavam submetidas aos respetivos 

relatórios ambientais dos competentes órgãos.  

Como conclusão, tem que se indicar que a tipologia dos projetos de cooperação transfronteiriça 

aprovada no período de programação anterior teve muito pouco, ou mesmo nulo, impacto 

ambiental negativo no território, inclusive nos espaços acolhidos a alguma figura de proteção, 

como a Rede Natura 2000, e que, de modo geral, estas incidências estiveram associadas àquelas 

tipologias de atividades que supõem a implementação de infraestruturas físicas no território. Em 

qualquer caso, todas se viram submetidas aos pertinentes processos administrativos de Avaliação 

Ambiental, segundo as indicações das legislações nacionais e regionais de ambos países. 
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Tabla. 76. Efeitos significativos por prioridades de investimento entre ambos períodos de 

programação 

POCTEP 2014-2020 POCTEP 2021-2027 
Efeitos 

significativos 

1.A: Melhoria das infraestruturas de 

investigação e inovação (I+I) e da capacidade 

para desenvolver excelência em matéria de 

I+I e promoção de centros de competência 

em especial dos interesses europeus. 

Prioridade 1. Aproveitar o potencial da 

cooperação para consolidar o ecossistema 

científico e tecnológico, potenciar a criação 

de redes de conhecimento e empresariais, 

fomentar a digitalização e melhorar a 

competitividade empresarial, especialmente, 

PME e microempresas. 

Não apreciáveis 

1.B: Promoção do investimento das empresas 

em inovação, o desenvolvimento de vínculos 

e sinergias entre empresas, centros de I+D e 

de educação superior, em especial no 

desenvolvimento de produtos e serviços, a 

transferência de tecnologia, a inovação social 

e as aplicações de serviço público, o estímulo 

da procura, a interconexão em rede, os 

agrupamentos e a inovação aberta através de 

uma especialização inteligente, apoiando a 

investigação tecnológica e aplicada, linhas 

piloto, ações de validação precoce dos 

produtos, capacidades de fabrico avançada e 

primeira produção em tecnologias 

facilitadoras essenciais e difusão de 

tecnologias polivalentes. 

Não apreciáveis 

3.A: Promoção do espírito empresarial, em 

particular, facilitando o aproveitamento 

económico de novas ideias e fomentando a 

criação de novas empresas, incluindo as 

incubadoras de empresas. 

Prioridade 2. Promover a cooperação para 

maximizar o aproveitamento dos recursos 

endógenos do território e o desenvolvimento 

de iniciativas e setores-chave, avançando na 

especialização inteligente. 

Não apreciáveis 

3.B: Desenvolvimento e implementação de 

novos modelos empresariais para as PME, em 

particular, para a sua internacionalização. 

Não apreciáveis 

5.B: Promover o investimento para abordar os 

riscos específicos, garantia de resiliência face 

às catástrofes e desenvolvimento de sistemas 

de gestão de catástrofes. 

Prioridade 3. Avançar na transição ecológica e 

a adaptação às alterações climáticas do 

espaço transfronteiriço através da cooperação 

como ferramenta para a promoção da 

economia verde e a economia azul. 

Potenciais efeitos 

6.C: Proteção, promoção e desenvolvimento 

do património cultural e natural. 

Prioridade 4. Proteger e conservar a 

biodiversidade nos espaços naturais e rurais e 

valorizar os ecossistemas naturais e o 

ambiente urbano do espaço transfronteiriço 

através da cooperação. 

Potenciais efeitos 

6.D: Proteção e restauração da 

biodiversidade, proteção do solo e promoção 

dos serviços dos ecossistemas, incluindo a 

Rede Natura 2000 e as infraestruturas 

ecológicas. 

Potenciais efeitos 

6.E: Ação para melhorar o ambiente urbano, a 

reabilitação de zonas industriais e a redução 

da poluição atmosférica. 

Potenciais efeitos 

6F: Promoção de tecnologias inovadoras para 

a melhoria da proteção ambiental e da 

eficiência dos recursos no setor dos resíduos, 

o setor da água, a proteção do solo ou para 

reduzir a poluição atmosférica. 

 Sem continuidade 
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POCTEP 2014-2020 POCTEP 2021-2027 
Efeitos 

significativos 

 

Prioridade 5. Potenciar a cooperação para 

enfrentar o desafio demográfico no espaço 

fronteiriço, criando condições de vida 

atrativas baseadas no acesso ao mercado do 

trabalho, serviços públicos essenciais, 

mobilidade e aplicando princípios de inclusão 

social, igualdade de oportunidade e 

tratamento. 

Novo 

 

Prioridade 6. Impulsionar, através da 

cooperação transfronteiriça, o 

desenvolvimento de estratégias 

multissetoriais de desenvolvimento integrado 

e sustentável. 

Novo 

11B: Promoção da cooperação jurídica e 

administrativa, assim como da cooperação 

entre cidadãos e instituições (CTE-CB) 

Prioridade 7. Superar os obstáculos 

fronteiriços através da aplicação de uma 

abordagem transformadora de governança 

multinível à cooperação transfronteiriça. 

Não apreciáveis 

Fonte: Elaboração própria. 

Segundo se depreende da tabela anterior, em coerência com as prioridades de investimento de 

ambos períodos de programação, é de esperar que as atuações selecionáveis nas prioridades 3 e 

4 do POCTEP 2021-2027 sejam as que maiores controlos ambientais requeiram, já que são as mais 

suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente, sobretudo se se localizam fisicamente 

em espaços sensíveis desde o ponto de vista ambiental; espaços naturais protegidos, Rede Natura 

2000 ou outros espaços de especial interesse ambiental desde o ponto de vista europeu, nacional 

ou regional. 
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2.8. Análise SWOT específica da situação ambiental e climática na zona 

transfronteiriça 

2.8.1.  SWOT situação ambiental 

Fraquezas Forças 

- Desfragmentação de habitats de interesse e de espaços 

naturais com figuras de proteção. Falta de corredores 

ecológicos. 

- Existência de espécies e habitats de interesse em mau 

estado de conservação ou regressivos fora dos limites da 

Rede Natureza 2000 ou outros espaços naturais protegidos. 

- Deficits recorrentes em recursos hídricos disponíveis. 

- Problemas de erosão do solo, sobretudo em zonas de valor 

agrícola e florestal derivada da desertificação, perdas de 

cobertura vegetal e solos com declives pronunciados. 

- Espaço propenso aos riscos naturais; desertificação, secas, 

inundações, incêndios, etc., que se verão favorecidos pelos 

efeitos das alterações climáticas. 

- Existência de um elevado número de espaço com figuras de 

proteção internacional, europeia, nacionais ou regionais. 

- Presença de um elevado número de endemismos 

territoriais associados a habitats de interesse comunitário 

(HIC) 

- Existência de muitos espaços com elementos de 

planificação que aumentam a capacidade de adaptação às 

alterações climáticas. 

- Riqueza de flora e fauna com a presença da maioria das 

espécies associadas aos climas mediterrâneos. 

Ameaças Oportunidades 

- Zona relevante para os efeitos das alterações climáticas; 

aumento das temperaturas, redução de precipitações, secas 

e incêndios florestais. 

- Aumento dos riscos naturais por efeito das alterações 

climáticas. 

- A necessidade de crescimento económico no espaço de 

cooperação pode afetar o ambiente natural (ocupação do 

espaço, consumo de recursos, poluição, etc.). 

- Presença cada vez maior de espécies exóticas e invasoras 

que deslocam as espécies autóctones do território. 

- Proliferação de pragas e doenças no ambiente natural. 

- Existência de muitos recursos endógenos bem adaptados a 

um clima cálido que podem servir para melhorar a situação 

territorial perante as alterações climáticas. 

- Elevado património natural que pode ser explorado de 

forma sustentável como recurso para o crescimento 

económico do território. 

- A conservação e melhoria dos espaços naturais protegidos 

e da Rede natura 2000 podem atuar como dizimadores de 

CO2 em matéria de mitigação e adaptação às alterações 

climáticas. 

- Ligar o crescimento económico ao desenvolvimento efetivo 

e real. 
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2.8.2. SWOT situação climática 

Fraquezas Forças 

- Clima continentalizado nas regiões do interior e redor da 

fronteira com altas probabilidades de alterações 

importantes (aumento de temperatura e redução de 

precipitações). 

- População envelhecida sobretudo em ambientes rurais, 

grupos de população vulneráveis associados ao aumento 

das desigualdades, aos elevados índices de risco de 

pobreza e exclusão social e a um mercado laboral com 

elevadas taxas de desemprego e trabalho não qualificado. 

- Existência de ambientes rurais com despovoamento 

generalizado. Concentração da população nos grandes 

núcleos urbanos com altas densidades de população. 

- Escassez de recursos hídricos e sobre-exploração dos 

existentes num cenário de redução dos recursos 

disponíveis. 

- Elevado deficit hídrico que ocasiona stress hídrico na 

vegetação e aumento do combustível vegetal.  

- Disponibilidade de recursos endógenos em matéria de 

geração de energia com fontes renováveis (solar, eólica, 

mini-hidráulica, offshore, etc.). 

- Proximidade do cumprimento dos objetivos de geração 

elétrica com fontes renováveis para 2020. 

- Território com um elevado número de espaços com alguma 

figura de proteção que aumentam a capacidade de 

adaptação do ambiente e da diversidade. 

Ameaças Oportunidades 

- Aumento dos eventos extremos no interior (ondas de calor, 

fortes precipitações, inundações fluviais, fortes nevadas, 

temporais de vento, etc.) e no litoral (tempestades marinhas 

e subida do nível do mar). 

- Previsível aumento dos incêndios florestais, sobretudo GIF 

de última geração, em zonas onde já são muito recorrentes 

e virulentos. 

- Aumento da desertificação e perdas de solo fértil em zonas 

com elevado declive e solos despidos. 

- Criação de emprego verde e de qualidade associado aos 

processos de mitigação, adaptação e compensação perante 

as alterações climáticas. Fixação da população no território. 

- Promoção da implementação da geração distribuída 

(prosumidores) e das comunidades energéticas para a 

redução de emissões. 

- Possibilidade de aumento da capacidade de absorção 

através de soluções baseadas na natureza (infraestruturas 

verdes); reflorestação de espaços degradados e 

incendiados, renaturalização de cursos urbanos, 

reverdecimento dos ambientes urbanos, etc. 

 

  



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha -Portugal (POCTEP) 2021-2027 254 

3. Objetivos de proteção ambiental a nível internacional, comunitário, nacional e 

regional relevantes para o Programa 

No momento de programar os Objetivos Políticos (OP), Prioridades (P) e Objetivos Específicos 

(OE) que formarão parte do Programa POCTP 2021-2027, consideraram-se os objetivos de 

proteção ambiental nos âmbitos internacional, nacional e regional que tem relação com o 

Programa, basicamente relacionados com o OP2 “Uma Europa mais verde, baixa em carbono, em 

transição para uma economia com zero emissões neutras em carbona e resiliente, promovendo 

uma transição energética limpa e equitativa, o investimento verde e azul, a economia circular, a 

mitigação e adaptação às alterações climáticas, a prevenção e gestão de riscos e a mobilidade 

urbana sustentável” já que o resto de OP e o OE-INTERREG, se bem que podem ter alguma relação 

indireta, sempre será com objetivos secundários de proteção ambiental setorial para alguns. 

Assim, os objetivos estão alinhados com os objetivos ambientais da União Europeia e, portanto, 

dos dois países e das regiões NUTS2 que compõem o espaço de cooperação, já que, em termos 

gerais, estes objetivos regionais formam parte dos compromissos adquiridos por Espanha e 

Portugal, para dar cumprimento aos compromissos internacionais de ambos países e da UE, 

principalmente em matéria de: 

• Eficiência energética e promoção das energias renováveis (OE 2.1 a promoção da 

eficiência energética e a redução das emissões de gases de efeito estufa e OE 2.2 a 

promoção das energias renováveis em conformidade com a Diretiva (UE) 2018/2001). 

Objetivos incluídos na planificação europeia e nacional de clima e energia e alterações 

climáticas (Lei Europeia do Clima, Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNIEC) 

2021-2030 (em elaboração), estratégias da UE para a integração do sistema energético e 

para o hidrogénio, etc.). 

• Adaptação às alterações climáticas (OE 2.4 a promoção da adaptação às alterações 

climáticas, a prevenção de risco de catástrofes e a resiliência, considerando as abordagens 

baseadas nos ecossistemas) em relação com a Nova Estratégia da UE sobre a adaptação 

às alterações climáticas, o 2º Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

(PNACC 2021-2030) ou a Estratégia europeia de ambiente e saúde e o Plano nacional de 

saúde e ambiente (em elaboração), entre outros. 

• Proteção e conservação do ambiente, a biodiversidade ou os espaços naturais protegidos 

(OE 2.7 a promoção da proteção e da conservação da natureza, da biodiversidade e das 

“infraestruturas verdes”, também nas zonas urbanas e a redução de todas a forma de 

poluição) em relação a um número importante de planos e programas concordantes 

(ODS, VII Programa de Ação em matéria de Ambiente, Pacto verde Europeu, Estratégia da 

UE sobre Biodiversidade para 2030, Quadros de Ação Prioritária para financiamento da 

Rede Natura 2000, Habitats de Interesse Comunitário, Diretivas Aves, planos de 

conservação de espaços naturais protegidos por normas internacionais, nacionais ou 

autonómicas, etc.). 
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4. Efeitos estratégicos significativos do Programa sobre o ambiente 

O Regulamento (UE) 2021/1060 sobre as disposições comuns (CPR) estabelece, no seu 

considerando 10, que no contexto de combater as alterações climáticas, em consonância com os 

compromisso da UE de aplicar o Acordo de Paris e de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (artigo 9, secção 4 do CPR);  “os Fundos devem apoiar atividades 

que respeitem as normas e prioridades em matéria de clima e ambiente da união e que não causem 

um prejuízo significativo aos objetivos ambientais no sentido do artigo 17 do regulamento (EU) 

2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho” (Regulamento da Taxonomia). 

A metodologia utilizada para a definição dos potenciais efeitos ambientais estratégicos do 

Programa baseou-se na aplicação da normativa e as recomendações da Comissão Europeia em 

matéria de não gerar efeitos significativos e do Anexo 5 do Documento de Alcance, no qual se 

estabelecem os critérios para apreciar nas operações efeitos ambientais estratégicos 

desfavoráveis. O Parecer da Avaliação Ambiental também foi tido em conta, particularmente nas 

áreas de recursos hídricos e solos partilhados.. 

Em matéria normativa, a Diretiva 2001/42/CEE recolhe, no seu articulado, a necessária 

identificação, descrição e avaliação de “os prováveis efeitos significativos no ambiente da aplicação 

do plano ou programa, bem como umas alternativas razoáveis que tenham em consideração os 

objetivos e o âmbito de aplicação geográfica do plano ou programa”. 

Os critérios para determinar o possível significado dos efeitos a que se faz referência na secção 5 

do artigo 3 da Diretiva 2001/42/CEE são recolhidos no seu Anexo II, considerando que se deve 

ter em conta as características dos planos e programas e as características dos efeitos e da zona 

de influência provável. Entre estes critérios, a secção 2 recolhe as características dos efeitos e da 

zona de influência provável, tendo em consideração: 

• A probabilidade, duração, frequência e reversibilidade dos efeitos, 

• o carácter acumulativo dos efeitos, 

• a natureza transfronteiriça dos efeitos, 

• os riscos para a saúde humana ou ambiente (devidos, por exemplo, a acidentes), 

• a magnitude e o alcance espacial dos efeitos (zona geográfica e tamanho da população 

que possam ver-se afetadas), 

• o valor e a vulnerabilidade da zona provavelmente afetada por causa de: 

• as características naturais especiais ou o património cultural, 

• a superação de níveis ou valores limite de qualidade do ambiente, 

• a exploração intensiva da terra, 

• os efeitos em zonas ou paragens com estatuto de proteção reconhecido nos âmbitos 

nacional, comunitário ou internacional. 
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De acordo com o artigo 35 da Lei 21/2013 e o artigo 6 do Decreto-Lei n.º 232/2007, avaliar-se-

ão os efeitos ambientais previsíveis sobre a biodiversidade, fauna, flora, solo, água, ar, fatores 

climáticos, impacto nas alterações climáticas, paisagem, património cultural e natural, população 

e saúde humana. Esta análise compreende efeitos tanto positivos como negativos incluindo 

efeitos secundários, acumulativos e sinérgicos, permanentes e temporais e a curto, médio e longo 

prazo. 

Além disso, para esta análise dos possíveis efeitos ambientais do Programa, atenderam-se as 

recomendações da nota explicativa da Comissão Europeia na aplicação do princípio “Do No 

Significant Harm” (DNSH) nas políticas de Coesão. Aos efeitos do Regulamento de disposições 

comuns, DNSH deve interpretar-se no sentido do artigo 17 do Regulamento de taxonomia. 

Tomou-se como referência o Manual para o desenho e o desenvolvimento de atuações 

concordantes com o princípio de não causar um prejuízo significativo ao ambiente e o Questionário 

autoavaliação DNSH para atuações que se executem no âmbito do Plano Nacional de 

Recuperação, Transformação e Resiliência (RETP) editada pelo Ministério para a Transição 

Ecológica e o Desafio Demográfico (MITECO). 

Este artigo define o que constitui um dano significativo para os seis objetivos ambientais 

estabelecidos no Regulamento de Taxonomia (mitigação e adaptação às alterações climáticas, 

uso sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinho; transição para uma economia circular; 

prevenção e controlo da poluição e proteção e recuperação da biodiversidade e dos ecossistemas) 

concretizados em: 

1. Considera-se que uma atividade causa um dano significativo à mitigação das 

alterações climáticas se gera importantes emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

2. Considera-se que uma atividade causa um dano significativo à adaptação às 

alterações climáticas se conduz a um maior impacto adverso do clima atual e o clima 

futuro esperado, na atividade em si ou nas pessoas, natureza ou os ativos.  

3. Considera-se que uma atividade causa um dano significativo ao uso sustentável e 

proteção dos recursos hídricos e marinho se é prejudicial para o bom estado ou bom 

potencial ecológico das massas da água, incluídas as águas superficiais e subterrâneas 

ou para o bom estado ambiental de águas marinhas.  

4. Considera-se que uma atividade causa um dano significativo à economia circular, 

incluída a prevenção e a reciclagem de resíduos, se conduz a ineficiências significativas 

no uso de materiais ou no uso direto ou indireto dos recursos naturais, ou se aumenta 

significativamente a geração, incineração ou eliminação de resíduos, ou se a 

eliminação a longo prazo dos resíduos pode causar danos ambientais significativos e 

a longo prazo.  

5. Considera-se que uma atividade causa um dano significativo à prevenção e controlo 

da poluição se conduz a um aumento significativo das emissões de contaminantes 

para o ar, a água ou o solo. 

6. Considera-se que uma atividade causa um dano significativo à proteção e restauração 

da biodiversidade e dos ecossistemas se é significativamente prejudicial para o bom 

estado e a resistência dos ecossistemas, ou prejudicial para o estado de conservação 

dos habitats e das espécies, incluídos os de interesse para a UE. 
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Dado que o pessoal do programa no CPR (Regulamento INTERREG no caso POCTEP) não prevê a 

possibilidade de incluir uma avaliação detalhada das DNSH no próprio Programa, incluem-se as 

seguintes declarações nos dois tipos de ações em cada objetivo específico selecionado no 

Programa, segundo se depreende desta avaliação de efeitos ambientais estratégicos: 

“Os tipos de ações foram avaliados como compatíveis com o princípio DNSH, já que: 

• não se espera que tenham um impacto ambiental negativo significativo devido à sua 

natureza, ou 

• tenham sido avaliados como compatíveis sob o RRF, ou 

• tenham sido avaliados como compatíveis segundo a orientação técnica de RRF DNSH, ou 

• tenham sido avaliados como compatíveis de acordo com a metodologia do Estado 

membro”. 

Por último, o Documento de Alcance define, no Anexo 5, os critérios para apreciar efeitos 

ambientais estratégicos desfavoráveis organizados pelos principais âmbitos ambientais de 

interesse nas operações; biodiversidade, Rede natura 2000, espaços naturais protegidos ou 

espaços protegidos por instrumentos internacionais, habitats de interesse comunitário (HIC) fora 

da Rede Natura 2000, espécies protegidas e espécies de interesse comunitário, pântanos, espécies 

exóticas invasoras, risco de incêndio florestal, deterioração das massas de água superficiais e 

subterrâneas, estratégia marinha, solo e desertificação, paisagem e património cultural, alterações 

climáticas e resíduos e economia circular. 

A análise dos impactos ambientais do Programa centra-se nos efeitos ambientais estratégicos, 

positivos e negativos, diretos ou indiretos, dos diferentes tipos de decisões que o plano adota 

sobre a biodiversidade, a água, o ar, as alterações climáticas, a terra, a população, a saúde humana, 

os bens materiais, o património cultural e a paisagem, tal e como é estabelecido na 

regulamentação em matéria de Avaliação Ambiental de Espanha e Portugal. 

Considerar-se-ão impactos ambientais estratégicos favoráveis ou positivos, os direcionados para 

a obtenção dos principais objetivos ambientais e climáticos considerados nesta avaliação e 

mencionados no capítulo 3 deste estudo, resultando, além disso, significativos quando suponham 

um progresso transcendental ou consigam a obtenção dos referidos objetivos, que a mencionada 

obtenção de resultados seja clara, importante e mensurável, que não suponha imparidades nem 

impactos negativos sobre objetivos ambientais e que o seu desenho e execução através da 

cooperação transfronteiriça gere sinergias positivas e um especial valor acrescentado. 

Em sentido contrário, considerar-se-ão impactos ambientas estratégicos desfavoráveis ou 

negativos, aqueles que possam atuar em sentido contrário aos principais objetivos ambientais e 

climáticos considerados. Os impactos serão considerados significativos que ainda produzam, 

direta ou indiretamente, ou que perpetuem um incumprimento ou uma falha no cumprimento de 

algum destes objetivos.  
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A esse respeito, se bem que a maioria dos âmbitos têm um reflexo em atuações financiáveis nos 

diferentes objetivos selecionados no Programa, não é menos certo que a evolução desde a 

avaliação do 1º rascunho do POCTEP 2021-2027 apresentado, acompanhando o pedido de 

avaliação ambiental estratégica, junto com o Documento Inicial Estratégico, determinou que 

muitos destes âmbitos de atuação já não tenham uma relação tão direta com a lógica da 

programação, pelo que a análise se circunscreve àqueles âmbitos e critérios que apresentam um 

relação clara e definida nas determinações do Programa. 

4.1. Adequação dos sistemas de autorização ou controlo administrativo das 

operações 

O normativo geral que regula os sistemas de autorização administrativa das atuações com 

impactos ambientais, se bem que não forma parte do próprio Programa, é determinado, a nível 

espanhol, pela Lei 21/2013, de 9 de dezembro, de avaliação ambiental e, a nível português, pelo 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelecem o quadro legal para a avaliação 

de impacto ambiental (EIA) de projetos públicos e privados que possam produzir efeitos 

significativos no ambiente e as suas sucessivas atualizações normativas em ambos países. 

Os anexos I e II da lei espanhola e do Decreto-Lei português referem os projetos submetidos a 

avaliação ambiental, tanto ordinária como simplificada e que podem ter efeitos significativos 

sobre o ambiente estabelecidos no seu articulado (artigo 7 Âmbito de aplicação da avaliação de 

impacto ambiental, para a lei espanhola, e artigo 1.3 na portuguesa). Em ambos casos, é refletida 

a necessidade de habilitar mecanismos de autorização administrativa para os projetos não 

incluídos nem no anexo I nem no anexo II e que podem afetar de forma apreciável, direta ou 

indiretamente, a espaços protegidos Rede Natura 2000, que, pelo menos, devem estar 

submetidos a avaliação ambiental simplificada. 

Inclusive os projetos excluídos da avaliação de impacto ambiental não eximem o promotor de 

efetuar uma avaliação das repercussões sobre os espaços Rede Natura 2000, quando se tratem 

de planos, programas e projetos que, sem ter relação direta com a gestão do lugar o sem ser 

necessários para a mesma, podem afetar de forma apreciável as espécies ou habitats dos citados 

espaços, sejam de modo individual ou combinado com outros países, programas ou projetos. 

Dada a natureza das atuações financiáveis no âmbitos dos objetivos específicos, de carácter 

generalista e baseadas em atuações que não implicam a implementação de infraestruturas no 

território, que não geram, de forma geral, ocupação do espaço e que em caso de implantação em 

espaços naturais protegidos por normativo internacional, nacional ou regional ou da Rede Natura 

2000, bem como zonas ambientalmente sensíveis fora destes espaços protegidos onde existam 

habitats de interesse comunitário ou espécies vulneráveis ou em perigo, estão recolhidas nos 

sistemas de autorização ou controlo administrativo de cada administração setorial. 

De um modo geral, dos tipos de projetos indicados no anexo 4 do Documento de Alcance 

relacionados nos Anexos I e II da Lei 21/2013 ou a Diretiva 2011/92/UE são excessivamente 

generalistas, permitindo uma série de atividades que historicamente não tinham cabimento nos 

anteriores períodos de programação, sem bem, como no caso de projetos relacionados com a 

digitalização, não tiveram qualquer referente prévio. No entanto, a tipologia de atuações previstas 

neste objetivo específico, considerando ainda as ajudas FEDER comprometidas para esta linha, 

não deveriam ter cabimento neste tipo de grandes instalações, menos ainda, em espaços 

ambientalmente sensíveis e, em caso contrário, estariam submetidas aos pertinentes EIA 

estabelecidos na regulamentação regional ou nacional de cada país. 
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Para os espaços com normas de regulação (PORN/PRUG/PDS ou instrumentos de gestão da Rede 

Natura 2000), a maioria das atuações no âmbito territorial destes espaços estão submetidas ao 

controlo e acompanhamento dos seus órgãos de gestão em relação com o zoneamento 

estabelecido, ou seja, submetidos aos necessários controlos de autorização e controlo 

administrativo. Os obstáculos administrativos impostos nestes espaços pelas administrações 

ambientais para empreender qualquer atividade económica são, ainda e com frequência, uma 

queixa generalizada entre os promotores. 

Em qualquer caso, pela natureza das ações selecionadas e os objetivos políticos e específicos 

presentes no Programa e em coerência com anteriores edições do POCTEP, o número de projetos 

submetidos a mecanismos administrativos de avaliação ambiental é praticamente residual na 

globalidade do projeto. 

Mais preocupantes ainda podem ser as tipologias de atuações que, pela sua natureza, não 

requeiram este tipo de autorizações ou controlos administrativos ainda que se implementem em 

espaços com determinadas características ambientais que exponham, estes espaços, a possíveis 

afetações desfavoráveis. 

Relativamente aos mecanismos de controlo deste tipo de projetos, resolve-se a problemática das 

autorizações e controlos administrativos com outras figuras  de avaliação ambiental contemplada 

na sectorial: 

• Na Andaluzia, contemplam-se dentro do âmbito da qualificação ambiental, procedimento 

através do qual se analisam as consequências ambientais da implantação, ampliação, 

modificação ou transferência das atividades que estejam contempladas no anexo I da Lei 

de 7/2007, de 9 de julho, de Gestão Integrada de Qualidade Ambiental, o objeto de 

comprovar a sua adequação ao normativo ambiental vigente e determinar as medidas 

corretivas ou de precaução necessárias para prevenir ou compensar os seus possíveis 

efeitos negativos sobre o meio ambiente, sendo aplicável o Decreto 297/1995, de 19 de 

dezembro, pelo que se aprova o Regulamento de Qualificação Ambiental. 

• Na Extremadura, contemplam-se no âmbito da Avaliação Ambiental Abreviada, 

procedimento próprio de carácter regional para os projetos, públicos ou privados, 

consistentes na realização das obras, instalações ou qualquer outra atividade 

compreendida no Anexo IV da Lei 16/2015, de 23 de abril, de proteção ambiental da 

Comunidade Autónoma da Extremadura. 

• Em Castela e Leão, contemplam-se no quadro da licença ambiental, procedimento pelo 

qual se regula as atividades ou instalações suscetíveis de provocar incómodos 

consideráveis, de acordo com o estabelecido regulamentarmente e no normativo setorial,  

de alterar as condições de salubridade, de causar danos ao ambiente ou de produzir 

riscos para as pessoas ou bens que não estejam submetidos aos procedimentos de 

avaliação de impacto ambiental ordinária, por não estarem incluídas nos supostos 

previstos na normativa básica estatal, assim como aquelas que estejam sujeitas, de acordo 

com o disposto na referida normativa e nesta leis, a avaliação de impacto ambiental 

simplificada e no relatório de impacto ambiental se tenha determinado que o projeto não 

se deve submeter a avaliação de impacto ambiental ordinária, segundo o Decreto 

legislativo 1/2015, de 12 de novembro e, pelo que é aprovado no texto republicado da 

Lei de Prevenção Ambiental de Castela e Leão. 
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• Na Galiza, a Lei 1/1995, de2 de janeiro, de proteção ambiental de Galiza e posteriores 

atuações, estabelecia a figura da avaliação de impacto ambiental, cujo articulado foi 

revogado pela lei 9/2013, de19 de dezembro, do empreendedorismo e a competitividade 

económica da Galiza, que reduz os controlos administrativos a determinados projetos e 

atuações. 

No entanto, num cenário de crise económica como o atual derivados da pandemia mundial da 

COVID-19 e tal como já ocorreu em anteriores crises económicas, caso da crise económica de 

2005, existe a tendência à facilitação nos controlos administrativos para a autorização de 

atividades económicas, baseada na implantação de medidas normativas para reduzir obstáculos 

administrativos para as empresas, caso da Andaluzia e a Lei 3/2014 que modificou o relatório de 

qualificação ambiental e as categorias das atuações submetidas aos instrumentos de prevenção 

e controlo ambiental ou  o recente Decreto Lei de simplificação administrativa aprovado pelo 

Conselho de Governos da Junta da Andaluzia. 

Por outra parte, considera-se necessário estabelecer mecanismos de controlo mais restritos nos 

mecanismos de seleção de projetos apresentados às diferentes convocatórias POCTEP. 

Basicamente, na informação solicitada nos formulários de apresentação de projetos às diferentes 

convocatórias, não se deve considerar como suficiente a única adjetivação dos projetos com a 

etiqueta de sustentável para adquirir tal condição e identificar todos os seus possíveis impactos 

como positivos, retirando uma análise mais profunda dos possíveis efeitos ambientais negativos, 

sobretudo se se localizam no âmbito de influência da Rede Natura 2000. 

Para tal, torna-se necessário aumentar as condicionantes de elegibilidade nos formulários de 

operação, bem como, na documentação complementar a entregar. Tanto a autoridade de gestão 

como a autoridade de auditoria devem estabelecer controlos mais estritos nos princípios 

horizontais, a descrição do contributo para o desenvolvimento sustentável, sobre tudo, no 

cumprimento dos principais objetivos ambientais do Programa e nos impactos derivados da 

atuação, bem como o seu contributo para a problemática das alterações climáticas. 

Por regra geral, a experiência de edições anteriores indica-nos que a maioria dos projetos ou que 

têm efeitos neutros ou irrelevantes ou são positivos (maioritários), sobretudo aqueles projetos 

que incluem no seu título um atributo ambiental (sustentável, ecológico, ambiental, alterações 

climáticas, etc.) pelo mero facto desta faculdade, sem maior argumentação em muitos dos casos, 

inclusivamente se a sua implementação está circunscrita a espaços como a Rede Natura 2000.  

Para evitar este tipo de situações, requer-se um maior esforço nos critérios de seleção de projetos 

subvencionáveis, como se indicou anteriormente, incluindo a necessidade de incorporar, pelo 

menos, critérios DNSH nos seis objetivos ambientais estabelecidos no Regulamento de 

Taxonomia ou uma análise de efeitos ambientais nos âmbitos estabelecidos na legislação vigente: 

biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, terra, água, ar, fatores climáticos, bens 

materiais, património cultural e paisagem. Para tal, uma fórmula coerente de controlo e 

acompanhamento de projetos pode estar baseada nas recomendações do Manual para o desenho 

e desenvolvimento de atuações concordantes com o princípio de não causar um prejuízo 

significativo ao ambiente e o Questionário autoavaliação DNSH relativamente a projetos de 

atividades económicas financiáveis. 
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4.2. Envolvimento das administrações ambientais afetadas e das partes 

interessadas na elaboração do Programa 

A Estratégia Conjunta de cooperação transfronteiriça entre os Estados-membros de Espanha e 

Portugal, que deve guiar a aplicação do FEDER durante o período de 2021-2027, foi alterada num 

contexto marcado pelas seguintes características: 

• A análise da situação atual do espaço de cooperação moldou a base dos trabalhos de 

programação, especialmente, o conjunto de necessidade territoriais destacadas no 

diagnóstico. 

• Os referentes estratégicos de maior relevância que incidem na área de cooperação 

(planos, programas, etc.) foram analisados e considerados com o objeto de identificar 

sinergias e evitar sobreposições na definição de ações. 

• A aplicação dos princípios de associação e de governança multinível foram peças-chave 

durante todo o processo. 

• Os responsáveis da Avaliação Ambiental colaboraram estreitamente com o Grupo de 

Trabalho responsável pela preparação do Programa. 

No âmbito da elaboração do Programa POCTEP 2021-2027, participaram efetivamente as 

autoridades de cada país, bem como as partes interessadas. Em primeiro lugar, os trabalhos 

preparatórios do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-

2027, estão a ser coordenados por parte da Autoridade Nacional de Espanha e Autoridade 

Nacional de Portugal e nos Grupos de Trabalho (GT) colaboram organismos públicos designados 

por todas as regiões NUTS2 de ambos países no âmbito geográfico do Programa. 

Outra ferramenta participativa utilizada na elaboração do Programa, para assegurar o contributo 

dos agentes económicos e sociais presentes no espaço de cooperação nas principais etapas de 

programação, foi a consulta pública cujo processo se repetiu em duas ocasiões, além de um 

processo de avaliação qualitativa através de inquéritos e reuniões com agentes-chave no 

território. 

Inquéritos e reuniões com atores-chave da cooperação transfronteiriça 

Durante os meses de outubro e novembro de 2020, desenvolveram-se as primeiras ações de 

contacto com os principais agentes-chave do espaço de cooperação que formaram parte do 

processo participativo, através de entrevistas e inquéritos. 

A seleção das entidades a entrevistar realizou-se sobre a base da estrutura do Comité de 

Acompanhamento do POCTP 2014-2020. Esta seleção incluía 22 entidades representadas no 

Comité (11 entidades espanholas e 11 portuguesas). 

O inquérito dirigiu-se a todas as entidades que operam no território de cooperação e que foram 

beneficiárias de ajudas para o desenvolvimento de projetos em convocatórias do POCTEP 2014-

2020. Foram recebidas 312 respostas por parte de 265 entidades beneficiárias, o que supões uma 

ampla e variada representação de entidades de cada um dos Estados-membros. 
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Relativamente ao perfil das entidades que realizaram contributos, destaca-se a presença de 

instituições públicas, quer de âmbito local como de âmbito regional e nacional, e agentes de 

dinamização social e económica (fundações, confederações de empresas, associações, etc.) que 

concentraram 67,2% das respostas.  

Em ambos casos, obtiveram-se resultados interessantes relativamente às seguintes questões que 

foram considerados na elaboração dos documentos “Análise das necessidades do território” e 

primeiro rascunho da “Estratégia conjunta e estrutura do Programa": 

• Modificações nas necessidades territoriais relativamente ao anterior período de 

programação. 

• Novas necessidades ou oportunidades identificadas no território que não foram 

consideradas pelo anterior período de programação. 

• Pertença dos âmbitos financiados durante o período 2014-2020 relativamente às 

necessidades dos potenciais beneficiários para o novo período 2021-2027. 

• Possíveis complementaridades com outros Programas Operativos regionais. 

• Tipos de projetos e âmbitos temáticos com maior impacto no território. 

• Âmbitos prioritários de intervenção para o  

• 2021-2027. 

1ª Consulta pública sobre o diagnóstico territorial e proposta preliminar do Programa  

Uma vez consensuais, no GT 21-27, os documentos de “Análise de necessidades do território” e o 

primeiro rascunho da “Estratégia conjunta. Estrutura do Programa”, iniciou-se a face de consulta 

pública que se implementou nas seguintes etapas: 

• Primeira etapa. Preparação dos materiais para apoiar e facilitar o processo de consultas. 

Ditos materiais correspondem a: 

o Infografias de apoio para a difusão de la consulta. 

o Formulário online, através do qual se canalizaram os contributos à consulta, que 

se estruturou a partir de perguntas para conhecer o perfil dos participantes; 

perguntas para recolher as suas opiniões sobre a Análise de Necessidades 

Territoriais e perguntas para recolher as suas opiniões acerca da Estratégia e o 

rascunho da estrutura do Programa. 

o Preparação do espaço web POCTEP, dentro da secção “pós 2020”, onde se 

recolhe a informação relativa aos trabalhos preparatórios do período 2021-2027 

e se disponibilizaram todos os documentos de consulta e de apoio ao processo.  

• Segunda etapa. Difusão da consulta que se realizou através de três vias que permitiram 

que o alcance fosse muito relevante:  

o Difusão por parte da Secretaria Conjunta através da sua página web, redes sociais 

(Twitter, Facebook, LinkedIn) e canais de comunicação oficiais (newsletter). 

o Difusão por parte dos membros do GT 2021-2027 através dos seus próprios 

canais de comunicação. 



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha -Portugal (POCTEP) 2021-2027 263 

o Ação de mailing dirigida às entidades beneficiárias do POCTEP 2014-2020; 

através desta via foram contactas 697 entidades.  

• Terceira etapa. Acompanhamento e recordatórios da consulta. Foi realizado um novo 

lançamento da consulta em todos os canais de comunicação mencionados (web, redes 

sociais, correio eletrónico). 

• Quarta etapa. Conclusão do processo. Supôs o fecho do formulário e o tratamento 

estatístico e documental das respostas obtidas  

A primeira consulta pública manteve-se aberta desde o dia 3 de fevereiro a 2 de março de 2021. 

Foram recebidos 121 contributos de 118 entidades/pessoas diferentes, das quais 111 se 

realizaram através do formulário online 10 através de correio eletrónico. 

Os contributos recebidos geraram um posterior exercício de reflexão interna e de consenso entre 

os membros do GT e os resultados finais obtidos foram aprovados por todos os membros do GT 

em abril de 2021. 

Posteriormente, foram-se celebrando, de forma periódica, convocatórias de GT para a definição 

dos objetivos, prioridades e atuações que formam parte do Programa, resultando no primeiro 

rascunho completo do Programa que acompanha a este Relatório ambiental. 

1ª Consulta pública (período de participação pública) sobre o Documento Inicial Estratégico 

e Projeto de estratégia conjunta e rascunho da estrutura do programa 

Em segundo lugar, a elaboração do Programa seguiu o curso normal da Avaliação Ambiental, 

permitindo-se a participação pública efetiva mediante os processos de consulta estabelecidos nas 

regulamentações de EAE de ambos países. 

Assim, em fevereiro 2021, deu entrada na Direção Geral de Qualidade e Avaliação Ambiental do 

Ministério de Transação Ecológico e Desafio Demográfico, como órgão competente, do pedido 

de início de procedimento de Avaliação Ambiental ordinária do “Programa de cooperação 

territorial europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027”, acompanhada de um Documento 

inicial estratégico e do Projeto de estratégia conjunta e rascunho da estrutura  do programa, que 

definiam as bases do futuro Programa. 

Dentro da correspondente tramitação, a 16 de fevereiro de 2021, dirige-se consulta às 

administrações públicas consideradas afetadas e pessoas consideradas interessadas no Plano 

pelo prazo de 30 dias úteis, tendo disponibilizado a documentação facilitada pela Direção Geral 

de Fundos Comunitários através da página web ministerial, em conformidade com o artigo 19 da 

Lei 21/2013, de 9 de dezembro, de avaliação ambiental. 

O resultado deste processo de informação pública concretiza-se no Documento de Alcance do 

Relatório ambiental do Programa de cooperação territorial europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 

2021-2027, emitido pelo órgão competente em abril de 2021, que recolhia a análise da 

documentação apresentada e as respostas recebidas dentro do prazo. 

As autoridades portuguesas foram convidadas, através da Nota Verbal de abril de 2021, a 

participar no procedimento de avaliação ambiental do POCTEP 2021-2027, no âmbito do 

Protocolo de Ação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha sobre 

a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços. 
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No cumprimento do disposto no artigo 7 do Decreto-Lei N.º 232/2007, de 15 de junho, o POCTEP 

foi submetido a Consulta Pública por um período de 30 dias úteis, desde 21 de julho até 31 de 

agosto de 2021. Os documentos facilitados pela Autoridade de Gestão do POCTEP foram 

disponibilizados no portal PARTICIPA, bem como noutros lugares. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (AP) lançou, ainda, o processo de consulta previsto na 

legislação nacional sobre a versão final do POCTEP 2021-2027 e o respetivo Relatório Ambiental 

a Entidades com Responsabilidade Ambientais Específicas (ERAE) e restante público interessado. 

Com data de 18 de outubro de 2021, emite-se o parecer S060900-202110-DAIA.DAP, resultado 

dos contributos apresentados pelos ERAE, bem como a avaliação da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) nas matérias da sua competência, ou seja, os resíduos e os recursos hídricos. 

No Anexo 7. Administrações afetadas e interessados consultados (tabela 108) apresenta-se a 

informação detalhadas das contestações recebidas, tanto de Espanha como de Portugal. 

As considerações estabelecidas neste Documento de Alcance e o Parecer da APA formam parte 

da elaboração do Programa no que se refere à seleção de objetivos e atuações financiáveis no 

âmbito do POCTEP 2021-2027, 

Foram analisadas, posteriormente, os possíveis deficits, tanto territoriais como competenciais que 

podem gerar impactos ambientais estratégicos desfavoráveis por desligar a programação destas 

prioridades das principais políticas e objetivos ambientais e climáticos dos diferentes relatórios 

que compõem o âmbito do Programa, gerando com isso uns resultados ambientais e climáticos 

desviantes, erráticos ou inapreciáveis, bem como por não permitir evidenciar as oportunidades 

que as referidas administrações apreciem para gerar valor acrescentado se o desenho e a 

execução de determinadas atuações ambientais ou climáticas chaves se realiza com uma 

abordagem conjunta e transfronteiriça e com financiamento comunitário. 

Para tal, seguiu-se a análise proposta no anexo 4 do Documento de Alcance, baseada na 

necessidade de recompilação de informação sobre o sistema de autorização ou de controlo 

administrativo seguido por cada administração sectorial substantiva em cada território para os 

tipos de projetos que o Programa prevê financiar e que estão normativamente sujeitos a avaliação 

prévia de impacto ambiental, incluída avaliação de repercussões Rede Natura 2000 (rubrica 4.1 

deste documento). 
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2º Consulta pública sobre o Relatório ambiental e a versão inicial do Programa 

Este documento será submetido a um 2ª processo de participação pública e a consulta das 

administrações públicas consideradas afetadas e pessoas consideradas interessadas, 

especialmente, as já participantes na 1ª consulta pública. 

As alegações apresentadas pelas partes interessadas serão analisadas detalhadamente, 

determinando-se a idoneidade da sua incorporação ao Programa, prévio da elaboração da versão 

final do POCTEP 2021-2027 e o documento ESA para sua análise técnica e Declaração Ambiental 

pelo órgão competente.  

4.3. Lógica da programação, seleção de atuações financiáveis e especificidade 

das ajudas 

Para tal, neste capítulo, serão identificados os aspetos ambientais que podem ser especialmente 

afetados pelo desenvolvimento das atuações derivadas da aplicação do POCTEP 2021-2027 e 

partindo da necessária regulamentação na análise destes efeitos. 

Previamente, foram definidas várias premissas básicas para entender os potenciais efeitos 

ambientais das atuações do Programa e que definem o quadro geral da análise destes efeitos.  

Em primeiro, é necessário rever a capacidade de influência do Programa que, pela sua dimensão 

financeira global, tem um carácter menor dentro da hierarquia da planificação comunitária, 

nacional ou regional, aspeto que ficou, mesmo assim, constatado nas experiências anteriores de 

cooperação na raia luso-espanhola.  

Em segundo lugar, os efeitos de carácter transfronteiriço, potencialmente suscetíveis de 

ocorrerem ao tratar-se de um programa de cooperação transfronteiriça, o que produziria efeitos 

ambientais em ambos lados da fronteira, ficam circunscritos ao âmbito territorial do POCTEP já 

que, ao se tratar de uma fronteira interior, a possibilidade de transferência dos efeitos a terceiros 

é praticamente nula. 

Por último, deu-se especial atenção na avaliação de projetos que possam afetar espaços e 

recursos protegidos pela Rede Natura 2000 e outros espaços naturais protegidos pela normativa 

internacional, nacional ou regional, estabelecendo-se esta como uma das recomendações guia 

para o desenvolvimento das tipologias de atuações mais relacionadas a este tipo de relatórios. 

4.3.1. Efeitos ambientais estratégicos por objetivos políticos 

A análise mais particularizada dos efeitos a nível de objetivos políticos pretende determinar os 

potenciais impactos dos resultados esperados sobre o ambiente nos diferentes âmbitos definidos 

no Anexo I da Diretiva 2001/42/CEE: biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, terra, 

água, ar, fatores climáticos, bens materiais, património cultural e paisagem.  

Tal e como indica o Documento de Alcance, os referidos efeitos foram classificados naqueles que 

podem causar efeitos estratégicos positivos (Anexo 6) e os que podem causar efeitos estratégicos 

negativos (Anexo 7), considerando que há vários tipos de atuações que podem gerar impactos 

estratégicos de ambos valores. 

. 
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4.3.1.1. Efeitos específicos do OP1  

No OP1 “uma Europa más competitiva e inteligente, promovendo uma transformação económica 

inovadora e inteligente e uma conectividade regional às tecnologias da informação e das 

comunicações”, desenvolvido com as prioridades P1 (Aproveitar o potencial da cooperação para 

consolidar o ecossistema científico e tecnológico, potenciar a criação de redes de conhecimento 

e empresariais, fomentar a digitalização e melhorar a competitividade empresarial, especialmente, 

das PME e microempresas) e P2 (Promover a cooperação para maximizar o aproveitamento dos 

recursos endógenos do território e o desenvolvimento de iniciativas e setores chave, avançando 

na especialização inteligente), a estimativa dos possíveis efeitos ambientais estratégicos é 

bastante complicada, pela própria natureza generalista do objetivo político, com uma tipologia 

de potenciais projetos e âmbitos de intervenção que, desde o ponto de vista ambiental, 

apresentam certa incerteza relativamente os seus possíveis efeitos sobre o ambiente. 

De um modo geral, partindo da experiência de anteriores períodos de programação, entende-se 

que existe uma elevada continuidade nas tipologias de projetos entre os Eixos 1 e 2 que 

desenvolviam os OT1 e OT2 do POCTEP 2014-2023 e o OP1 deste novo período de programação, 

excetuando as relacionadas com a digitalização e especialização inteligente. O resultado da 

análise dos projetos da programação anterior apresenta, como resultado, efeitos ambientais 

irrelevantes, no melhor dos casos, de carácter indireto e positivo, sobretudo se promoviam a 

melhoria do bem-estar da população e o uso mais eficiente dos recursos naturais. 

Os quatro objetivos que desenvolvem as duas prioridades deste OP1 incluem umas tipologias de 

atuação relacionadas com o desenvolvimento dos processos e a dotação dos recursos necessários 

para que se deem os processos de inovação, enquadrando projetos de investigação e inovação, 

a digitalização e implementação das TIC e processos de transferência de conhecimento e 

promoção da cultura empreendedora no campo da inovação tecnológica e de empresas de alto 

valor acrescentado.  

As atuações selecionadas no OE1.1 estão relacionadas com a investigação e transferência do 

conhecimento e não se espera que tenha um impacto ambiental negativo significativo devido à sua 

natureza, segundo a metodologia DNSH. A presença importante de instituições e centros de 

investigação e inovação pública e privada que, historicamente, sempre abundaram em ambos os 

lados da zona fronteiriça e o alto nível de controlo e de gestão ambiental destes centros, indicam 

que os efeitos sobre o ambiente devem ser muitos positivos, como assim comprovam todos os 

projetos analisados do período de programação anterior com características similares aos 

propostos como selecionáveis neste objetivo político.  

Além disso, a transferência tecnológica em ambos lados da fronteira potenciará o tecido científico, 

inovador e tecnológico no território, o que de forma sinérgica favorecerá os efeitos positivos, 

ajudando ao cumprimento dos objetivos ambientais no espaço de cooperação e, por extensão, 

de ambos países. 

As atuações do OE 1.2 são as únicas que, com base na premissa utilizada de visão conservadora 

do Programa sobre os efeitos ambientais sobre o território, podem apresentar alguns efeitos 

negativos sobre âmbitos de carácter territorial; biodiversidade, solo, paisagem e zonas protegidas, 

mas sempre em situações muito específicas; implementação de infraestruturas relacionadas com 

as necessidades de cobertura 100% de acesso a serviços digitais e que se dê em espaços com 

valores ambientais.  
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Neste caso, estima-se que a construção do meio natural de infraestruturas de transmissão da 

informação (antenas, repetidores, etc.), assim como instalações complementares (cablagem 

elétrica de alimentação), sobretudo em zonas ambientalmente sensíveis fora do âmbito dos 

espaços naturais protegidos ou Rede Natura 2000 (não submetidos a procedimentos 

administrativos de autorização e controlo), podem ter efeitos negativos como a erosão do solo 

em fases de construção e instalação; a mortalidade de espécies protegidas ou em diferentes 

categorias de vulnerabilidade ou estado de conservação e deterioração paisagístico, em fases de 

operação. 

Em caso de autorização em espaços naturais protegidos ou a Rede Natura 2000, existem sim 

sistemas administrativos de gestão e autorização (EIA) que determinarão os possíveis efeitos 

ambientais sobre estes espaços, especialmente os impactos adversos ou negativos. 

No entanto, existem zonas de alto valor ecológico no território; caso de ecossistemas estepes 

associados a zonas agrícolas ou paisagens de montes e colinas com vegetação misturada de 

matagais e bosques desbravados, etc., que não estão protegidos por normativa, mas que podem 

ser muito sensíveis este tipo de infraestruturas, sobretudo se albergam habitats de interesse 

comunitário ou espécies que não tenham estado de conservação favorável, bem como recursos 

hídricos ou massas de água fronteiriças ou transfronteiriças. 

Nestes espaços que não existem normas de regulação administrativa, pelo que, a priori, não 

existem mecanismos de controlo dos impactos produzidos, pelo que se requer como necessário 

estabelecer nas condições de elegibilidade pelo menos a acreditação de não afetação ambiental 

significativa entre os mecanismos de operação e, em caso de afetações, medidas preventivas e 

corretivas propostas. 

No entanto, desde o ponto de vista global do OE 1.2, não se considera que possa causar um dano 

significativo à proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas, em primeiro lugar, 

porque somente se geram possíveis efeitos adversos em muitos projetos específicos, 

proporcionalmente muito secundários à maioria dos potenciais projetos financiáveis e, em 

segundo lugar, a que não é significativamente prejudicial para o bom estado e resistência dos 

ecossistemas, ou para o estado de conservação dos habitats e as espécies, incluídos os de 

interesse para a UE. 

Também não tem efeitos significativos sobre as alterações climáticas, os recursos hídricos, a 

economia circular ou a poluição do ar, nestes dois últimos casos, mais além de pontualmente os 

efeitos gerados na fase de construção e instalação de infraestruturas. Por tanto, as atuações do 

OE 1.2 não se espera que tenham um impacto ambiental negativo significativo devido à sua 

natureza, segundo a metodologia DNSH. 

As atuações elegíveis no OE 1.3 estão relacionadas com a melhoria da competitividade das PME, 

através de atuações de promoção do desenvolvimento empresarial competitivo baseadas na 

consultoria e assistência técnica e a criação de redes transfronteiriças de cooperação e 

implantação de serviços avançados (incluídos serviço de gestão, comercialização e desenho, 

incorporando novos conceitos como o ecodesenho, entre outros). Neste sentido, e ao igual que 

a maioria das atuações do OP1 não se espera que tenham um impacto ambiental negativo 

significativo devido à sua natureza, segundo a metodologia DNSH, máxima partindo da entidade 

financeira do OE (5%), das mais baixas do Programa. 
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No entanto, como qualquer medida de promoção de crescimento dos setores económicos que 

possa acomodar a estas atuações financiáveis, deve-se ter um controlo e acompanhamento sobre 

possíveis afetações negativas indiretas derivadas do próprio crescimento do sistema produtivo. 

Entende-se que, pela própria natureza das ações, tenderão mais à promoção da competitividade 

baseada no desenvolvimento sustentável, a redução do consumo de recursos e a redução da 

poluição do ambiente, pelo que os efeitos se consideram ambientalmente positivos, na maioria 

dos supostos, sobretudo sobre os âmbitos água, solo, poluição do ar e alterações climáticas. 

O crescimento da atividade económica do território POCTEP leva acoplado alguns efeitos que se 

podem considerar negativos, dependendo, sobretudo, do espaço de crescimento. A ocupação do 

território e da presença e atividade humana no ambiente natural deve ser avaliada entre as 

medidas para prevenir e reduzir os potenciais efeitos estratégicos negativos destas atuações, 

sobretudo no grau de redução da ocupação e poluição do ambiente ou o aumento das emissões 

a atmosfera pelo maior consumo de energia. 

O facto de fomentar o crescimento e competitividade nas PME e microempresas e nos serviços 

avançados com a incorporação das TIC ou o próprio ecodesenho permite estabelecer efeitos 

estratégicos positivos sobre a maioria dos âmbitos de análise, sobretudo sobre a população, a 

água e o ar. Unicamente um crescimento desordenado no ambiente natural ou espaços 

ambientalmente sensíveis, já que os espaços protegidos consideram com normas de regulação 

para este de atividades, poderia supor efeitos estratégicos negativos, considerando-se residuais 

na globalidade das opções do OE. 

Finalmente, as atuações do OE 1.4 apresentam análise de efeitos similares aos anteriores objetivos 

específicos. Neste caso, inclusive, os efeitos podem ser potencialmente mais positivos que no 

resto dos OE, já que as medidas vão encaminhadas para o apoio e promoção de novas formas de 

produção baseadas na especialização inteligente, sobretudo na prestação de serviços através da 

incorporação de conceitos baseados no desenvolvimento sustentável e que promovam a 

economia circular em atividades produtivas como a biotecnologia, a economia azul, a mobilidade 

elétrica, internet das coisas e 5G, inteligência artificial ou automatização de processos. 

Portanto, não se espera que tenham um impacto ambiental negativo significativo devido à sua 

natureza, segundo a metodologia DNSH e a própria entidade financeira do OE (5%), junto com o 

OE 1.3 das mais baixas do Programa. 

Como no caso do OE 1.3, é necessário considerar entre as medidas de elegibilidade que deveria 

incorporar a acreditação real da não afetação a espaços ambientalmente sensíveis, mais além da 

Rede Natura 2000, e da redução do uso de recursos e de prevenção e controlo de poluição do 

ambiente, bem como de não gerar um aumento significativo de emissores para a atmosfera acima 

dos objetivos comprometidos pelas diferentes administrações. 

Na tabela seguinte, pode-se observar um resumo das potenciais afetações significativas do OP1 

estabelecidas por prioridade, OE e tipologia de ação financiável para cada um dos âmbitos 

estabelecidos na Diretiva 2001/42/CEE. 
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Tabla. 77. Efeitos ambientais do Objetivo Político 1 

Prioridade 
Objetivo 

específico 
Atuações 

Aspetos ambientais 

Observações sobre os efeitos 
Biodiversidade População 

Flora e 

fauna 
Solo Água Ar 

Alterações 

climáticas 

Património 

cultural 
Paisagem 

Zonas 

protegidas 

P1 

OE 1.1 

Investigação e inovação + + + + + + + + + +  

Efeitos ambientais, em geral, positivos 

se se tende a favorecer projetos que 

reduzam os consumos de recursos e a 

circularidade. Maior benefício para as  

pessoas. 

Desenvolvimento e 

desenho industrial 
0 + 0 + + + + 0 0 0 

Transferência 

conhecimento 
0 + 0 + + + + 0 0 0 

Redes 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 

OE 1.2 

Digitalização PME 0 + 0 0 0 + + 0 - - Possíveis efeitos negativos, no cenário 

mais pessimista, pela possível 

implantação de infraestruturas de 

comunicações em espaços 

ambientalmente sensíveis fora de 

controlo e autorização administrativa. 

O resto das afetações consideram-se 

sem efeitos significativos, sem 

impactos relevantes no ambiente. 

Supercomputação e dados 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 

Cibersegurança 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Digitalização centros 

I+D+i 
0 + 0 0 0 0 0 0 - - 

Soluções TIC 0 + 0 0 0 0 0 0 - - 

Informação digitalizada 0 + 0 0 0 0 0 0 - - 

Serviços e aplicações 0 + 0 0 0 0 0 0 - - 

OE 1.3 

Consultoria e AT 0 + 0 0 + + + 0 0 0 
Efeitos ambientais geralmente 

positivos ou sem efeitos significativos, 

sobretudo no desenvolvimento de 

projetos avançados de ecodesenho.  

Serviços avançados 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Agrupamentos 

empresariais 
0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Internacionalização 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

P2 OE 1.4 

Desenvolvimento de 

capacidades 
0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Efeitos maioritariamente positivos, 

sobretudo se se desenvolvem projetos 

de investigação em matérias 

ambientais, desenvolvimento 

sustentável e neutralidade climática e 

descarbonização. 

Novas formas de 

produção 
+ + + + + + + + + + 

Novos modelos 

produtivos 
0 + 0 0 0 + + 0 0 0 

Iniciativas 

empreendedoras 
+ + + + + + + + + + 

Iniciativas de 

autoemprego 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incubação de empresas 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 

+ Efeitos positivos | - Efeitos negativos | 0 Efeitos neutros ou sem efeitos ambientais ou com efeitos irrelevantes 
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4.3.1.2. Efeitos específicos do OP2  

No OP2 “uma Europa mais verde, baixa em carbono, em transição para uma economia com zero 

emissões neutras em carbono e resiliente, promovendo uma transição energética limpa e 

equitativa, o investimento verde e azul, a economia circular, a mitigação e adaptação às alterações 

climáticas, a prevenção e gestão de riscos e a mobilidade urbana sustentável”, desenvolvido com 

as prioridades P3 (Avançar na transição ecológica e a adaptação às alterações climáticas do 

espaço transfronteiriço através da cooperação como ferramenta para a promoção da economia 

verde e a economia azul) e P4 (Proteger e conservar a biodiversidade nos espaço naturais e rurais 

e valorizar os ecossistemas naturais e o meio ambiente urbano do espaço transfronteiriço através 

da cooperação), pela própria natureza do objetivo político, apresenta-se, a priori, como atuações 

de carácter claramente benéfico para o cumprimento dos objetivos ambientais. 

Considerando a experiência adquirida em anteriores períodos de programação, a relação direta 

deste OP com o Eixo 3 do POCTEP 2014-2020 define esse carácter benéfico, já que a maioria dos 

projetos financiados tiveram efeitos positivos no território, inclusivamente, aqueles localizados 

em espaços da Rede Natura 2000 ou espaços ambientalmente mais sensíveis. 

Quase todos os projetos que foram submetidos a processos de EIA na programação anterior, 

circunscreviam-se a este Eixo 3, o que já projeta que, com as modificações regulatórias das normas 

de avaliação ambiental, tendentes a um maior controlo de projetos, sobretudo no ambiente 

natural, será este OP onde será necessário um maior esforço nas condições de elegibilidade destes 

sistemas de autorização e controlo e, por isso, de medidas de não afetação negativa ao ambiente. 

Neste OP 2, quase todas as temáticas das ações estão relacionadas com a gestão e conservação 

dos recursos naturais, a biodiversidade e a integração das alterações climáticas na planificação. 

No entanto, as principais afetações ao ambiente estão relacionadas com a presença no meio 

natural de infraestruturas de energias renováveis. 

As atuações selecionadas no OE 2.1 estão relacionados com a eficiência energética, tanto nas PME 

como no setor residencial e nos equipamentos públicos. De um modo geral, este tipo de atuações 

tem uns efeitos diretos muito positivos enquanto reduzem o consumo de energia e, portanto, las 

emissões de GEE para a atmosfera atuando como medidas fundamentais em matéria de mitigação 

das alterações climáticas. Assim, no se espera que tenham um impacto ambiental negativo 

significativo devido à sua natureza, segundo a metodologia DNSH, mas todo o seu contrário. 

No entanto, torna-se necessário considerar que se propõem atuações financiáveis que promovam 

o desenvolvimento e implantação territorial de sistemas de distribuição da energia. Ainda que se 

limitam a sistemas de alta eficiência, requer da implantação e construção de novas instalações no 

meio. Ainda que as atuações financiáveis se podem limitar aos ambientes urbanos, não é menos 

certo que pode chegar a ser necessária a ocupação do ambiente natural, sobretudo nos sistemas 

conjuntos de redes de distribuição. 

Esta ocupação de espaço apresenta, desde o ponto de vista da abordagem conservadora, 

potenciais afetações negativas no ambiente, afetando a vários âmbitos da análise; biodiversidade, 

flora e fauna, solo, património, etc. Além disso, é necessário considerar os possíveis efeitos 

ricochete da eficiência energética quando esta não está completamente conectada a uma redução 

equivalente do consumo de energia, devido ao uso de sistemas e tecnologias de média e baixa 

capacidade, não contribuindo totalmente aos objetivos de redução de emissões regionais, 

nacionais e europeus. 
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A maioria destas instalações, se têm repercussões sobre a Rede Natura 2000, estão submetidas a 

pertinentes autorizações e controlo administrativo (EIA). No entanto, aquelas que podem afetar 

outros territórios têm esta autorização administrativa setorial muito limitada ou, inclusivamente, 

pode ser inexistente. É nestas tipologias de projetos financiáveis que se torna necessário 

estabelecer mecanismos de controlo nas condições de elegibilidade, especialmente para uma 

tipologia de projetos bastante facilmente adjetiváveis com a condição de favoráveis para as 

alterações climáticas pelo mero facto de estar catalogadas num OE de eficiência energética. 

No caso do OE 2.2, apresentamo-nos, provavelmente, perante tipologias de atuações com 

maiores efeitos estratégicos adversos já que a promoção de energias renováveis que, numa 

primeira instância, apresentam efeitos ambientais muito positivos, a longo prazo podem 

apresentar efeitos diretos e indiretos negativos. O primeiro efeito está relacionado com a 

presença de novas instalações de geração de energia renováveis e transporte de eletricidade no 

meio natural (hidroelétrica, eólica, solar, biomassa florestal marés, etc.). Entre estas, as que podem 

originar um maior prejuízo são as redes de evacuação e distribuição de eletricidade, sobretudo 

as linhas áreas, especialmente à biodiversidade, flora e fauna, paisagem, património, solo e, 

inclusive, água se afetam aos cursos de água e outros recursos hídricos 

Pela entidade financeira do OE (7% das ajudas FEDR), não será viável a elegibilidade de 

macroprojectos de energia renováveis no meio, já que os custos associados escapam amplamente 

das ajudas disponíveis, mas podem guarda relação com disponibilidade de terrenos ou zonas 

marinhas para a consultoria das grandes empresas de geração, distribuição e comercialização 

energética.  

Neste sentido, a elegibilidade deveria optar por sistemas menos invasivos do território; promoção 

da geração/consumo distribuída (prosumidores) ou as comunidades energéticas, além de estudar 

o zoneamento de capacidade de carga ambiental do âmbito do Programa e limitar o 

financiamento aos projetos localizados em áreas de máxima capacidade ambiental de carga 

(mínima sensibilidade/vulnerabilidade).  

Em suma, e ainda que a maioria das atuações podem apresentar efeitos estratégicos negativos, 

basicamente derivados da ocupação do meio natural, estas atuações foram avaliadas como 

compatíveis sob o RRF, segundo a metodologia DNSH. 

As atuações selecionadas no OE 2.4 apresentam-se no espectro contrário às anteriores. São 

atuações destinadas à adaptação do território POCTEP às alterações climáticas. A prevenção de 

riscos e a resiliência perante eventos extremos do clima. Neste sentido, de todas as atuações não 

se espera que tenham um impacto ambiental negativo significativo devido à sua natureza, segundo 

a metodologia DNSH, antes pelo contrário, apresentam efeitos estratégicos muito positivos, 

sobretudo a longo prazo quando os eventos das alterações climáticas possam ver-se agravadas 

se não se tomaram as medidas de mitigação necessárias para evitar os cenários mais pessimistas 

(maiores emissões). 

No entanto, o âmbito das tipologias de atuações em matéria de adaptação, pode-se optar por 

pensar que as mais eficientes são as baseadas nas tecnologias ou nas infraestruturas tradicionais 

(obra civil) que, sim produzem efeitos diretos sobre o ambiente natural a curto prazo, e fases de 

construção, sobretudo se afetam a espaços ambientalmente sensíveis ou a Rede Natura 2000. 
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No caso da Rede Natura 2000 e outros EENNP se estão maioritariamente submetidos a sistemas 

de controlo e autorização ainda que, nalguns casos, os efeitos negativos podem superar os 

positivos quando estas infraestruturas se consideram de utilidade pública. Tem que se ter uma 

particular atenção aos projetos de atuação direta sobre espaços naturais protegidos, analisando 

os possíveis impactos colaterais de projetos de recuperação e regeneração de áreas afetadas por 

catástrofes naturais (incêndios florestais, inundações, etc.). 

No resto dos espaços, estes mecanismos de autorização e controlo estão mais limitados ou, 

inclusive, podem ser inexistentes pelo que se deve contar com sistemas excecionais de controlo, 

autorização e acompanhamento nas condições de elegibilidade de projetos que tenham 

incidência sobre os recursos hídricos, como o caso de canalização ou soterramento de rios ou as 

infraestruturas de prevenção de inundações, caso de diques ou zonas de abrigo portuária, bem 

como outras infraestruturas para a eficiência hídrica. Todas estas tipologias de atuações devem 

contar com as devidas autorizações dos organismos competentes em matéria de DPH, zonas de 

polícia e do DPMT e nunca deveriam ser elegíveis se não cumprem com o critério de que o 

aumento da eficiência no uso de água não esteja acompanhado de uma paralela redução das 

extrações/captação das concessões. 

Também será necessário estabelecer condições de elegibilidade em matéria de gestão de 

recursos florestais, atividades cinegéticas ou pesca desportiva continental, a gestão de situações 

de emergência perante a seca, etc. que podem apresentar potenciais efeitos negativos indiretos 

para diferentes âmbitos naturais; biodiversidade, água, flora e fauna, zonas protegidas ou 

património, entre outras. 

Muitas destas atuações podem ser consideradas no quadro de um desenvolvimento sustentável 

mal-entendido, dando-se como consumados, por parte dos promotores, resultados positivos pelo 

mero facto da adjetivação ambiental, sustentável, climático, etc. O seu resultado positivo sobre o 

ambiente ou o clima dá-se por suposto pelo seu promotor ou pelo setor, mas dita assunção 

carece de fundamento rigoroso podendo, na realidade, gerar resultados ambientais ou climáticos 

irrelevantes, efémeros, erráticos ou, inclusivamente em muitos casos, contraproducentes. 

Finalmente, as atuações contempladas no OE 2.7 relacionadas com a proteção e conservação da 

biodiversidade e os espaços naturais protegidos, sobretudo da Rede natura 2000, não se espera 

que tenham um impacto ambiental negativo significativo devido à sua natureza, segundo a 

metodologia DNSH. 

Na mesma linha que as restantes atuações contempladas noutros OE, pode dar-se a casualidade, 

no âmbito da generalidade das tipologias de projetos elegíveis dentro da restauração, 

recuperação e uso sustentável dos espaços da Rede Natura 2000, que seja necessário executar 

atuações sobre o próprio ambiente, bem como infraestruturas e equipamentos que requeiram a 

necessária autorização e controlo administrativo. Nestes casos, ao tratar-se de atuações em 

espaços naturais protegidos ou Rede Natura 2000, costumam existir os obrigatórios sistemas de 

autorização (EIA), ainda que seja possível que alguns projetos escapem a estes procedimentos 

pelo que será necessário exercer um controlo operacional nas condições de elegibilidade, 

introduzindo critérios associados à coerência com os Quadros de Ação Prioritária Natura 2000 

estatais e regionais ou nos próprios planos de gestão dos espaços protegidos. 

Na tabela seguinte, observa-se um resumo das potenciais afetações significativas do OP2 

estabelecidas por prioridade, OE e tipologia de ação financiáveis para cada um dos âmbitos na 

Diretiva 2001/42/CEE. 
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Tabla. 78. Efeitos ambientais do Objetivo Político 2 

Prioridade 
Objetivo 

específico 
Atuações 

Aspetos ambientais 

Observações sobre os efeitos 

Biodiversidade População 
Flora e 

fauna 
Solo Água Ar 

Alterações 

climáticas 

Património 

cultural 
Paisagem  

Zonas 

protegidas 

P3 

OE 2.1 

Eficiência energética (EE) 0 + 0 0 + + + 0 0 0 Os principais efeitos potencialmente 

negativos são derivados da 

necessidade de implantação de 

infraestruturas no ambiente, 

sobretudo de sistemas de distribuição 

da energia, sobretudo em espaço 

ambientalmente sensíveis. 

Renovação equipamento 0 + 0 0 + + + + 0 0 

EE infraestruturas públicas 0 + 0 0 + + + + + 0 

Distribuição eficiente da 

energia 
0 + 0 0 + + + 0 - - 

OE 2.2 

Investigação energias 

renováveis 
+ + + + 0 + + + + + 

O desenvolvimento das energias 

renováveis tem um impacto direto 

positivo no cenário atual de AC. No 

entanto, a proliferação de 

infraestruturas com grande ocupação 

de espaço tem efeitos estratégicos 

negativos que devem ser controlados 

no seio do Programa, incluindo até 

outros aspetos indiretos e sinérgicos 

ainda não bem estudados. 

Investigação novas fontes ER + + + + + + + + + + 

Promoção uso ER 0 + 0 0 0 + + - - - 

OE 2.4 

Planos de emergência 

conjuntos 
+ + + + + + + + + + 

Este OE está destinado à promoção da 

adaptação às AC e à prevenção de 

riscos e resiliência pelo que todas as 

ações apresentam efeitos estratégicos 

positivos para todos e cada um dos 

âmbitos de análise, tanto diretos como 

indiretos. 

Prevenção e resiliência + + + + + + + + + + 

Recuperação áreas afetadas + + + + + + + + + + 

Integração AC na planificação + + + + + + + + + + 

Gestão y conservação 

recursos hídricos 
+ + + + + + + + + + 

Conhecimento de impactos + + + + + + + + + + 

Avaliação de riscos de AC + + + + + + + + + + 
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Prioridade 
Objetivo 

específico 
Atuações 

Aspetos ambientais 

Observações sobre os efeitos 

Biodiversidade População 
Flora e 

fauna 
Solo Água Ar 

Alterações 

climáticas 

Património 

cultural 
Paisagem 

Zonas 

protegidas 

P4 OE 2.7 

Rede Natura 2000 + + + + + + + + + + 

 

Como no anterior OE, a maioria das 

atuações financiáveis têm efeitos 

positivos sobre o ambiente e a 

população já que promovem a 

adaptação às AC. Só no caso das 

infraestruturas verdes associadas ao 

setor primário seria necessária uma 

análise mais exaustiva das possíveis 

afetações, sobretudo se se promove a 

expansão e intensificação da 

agricultura ou pecuária intensiva.  

Gestão conjunta de 

espaços naturais 

protegidos 

+ + + + + + + + + + 

Proteção e conservação 

biodiversidade 
+ + + + + + + + + + 

Planificação conjunta 

biodiversidade 
+ + + + + + + + + + 

Infraestruturas verdes + + + + + + + + + + 

Rede de conetores 

ecológicos transfronteiriços 
+ + + + + + + + + + 

Solução problemas 

ambientais 
+ + + + + + + + + + 

+ Efeitos positivos | - Efeitos negativos | 0 Efeitos neutros ou sem efeitos ambientais ou com efeitos irrelevantes 
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4.3.1.3. Efeitos específicos do OP4  

 

No OP4 “uma Europa mais social e inclusiva, através da aplicação do pilar europeu de direitos 

sociais”, desenvolvido com a prioridade P5 (Potenciar a cooperação para afrontar o desafio 

demográfico no espaço fronteiriço, criando condições de vida atrativas baseadas no acesso ao 

mercado de trabalho, serviços públicos essenciais, mobilidade e aplicando princípios de inclusão 

social, igualdade de oportunidades e trato), pela própria natureza do objetivo político, apresenta-

se a priori como atuações que não apresentam efeitos estratégicos negativos e, em qualquer caso, 

possam ter efeitos positivos sobre alguns âmbitos de análise, sobretudo a população mais 

vulnerável. 

Este OP não tem qualquer alinhamento com eixos estratégicos de programações anteriores e se 

estabelece como objetivo nesta nova etapa de programação do POCTEP 2021-2027.  

Neste OP4, quase todas as temáticas das ações estão relacionadas com o acesso ao emprego, 

mediante a melhoria da educação e a capacitação profissional ou a melhoria dos serviços públicos 

transfronteiriços, sobretudo os assistenciais e sanitários, implantando a digitalização sanitária ou 

as boas práticas nos processos, assim como a saúde laboral e o exercício de uma vida saudável à 

população. Também se promove a luta contra o despovoamento rural, fixando a população no 

território através da promoção da economia social (cooperativismo) e a proteção dos recursos 

turísticos, sob o preceito do turismo sustentável. 

Neste sentido, a maioria das atuações associadas a este objetivo político tem marcado carácter 

neutro desde o ponto de vista dos efeitos ambientais, excetuando as relacionadas com o turismo, 

já que implicariam um crescimento deste setor com a conseguinte necessidade de maior consumo 

de recursos, ocupação de espaço, geração de resíduos, etc., bem como um aumento da presença 

e atividade humanas no ambiente natural, já que um dos principais recursos turísticos endógenos 

do território é a presença importante de espaços ambientais de interesse para os visitantes. 

As atuações selecionadas no OE 4.1 estão relacionadas com medidas de promoção de emprego 

de qualidade e retenção da população já que, no espaço de cooperação transfronteiriço entre 

Espanha e Portugal, a relação entre a perda de população e a situação do mercado de trabalho é 

evidente. Um aumento das possibilidades de aceder a um posto de trabalho de qualidade supõe 

um fator-chave para a retenção da população, reduzindo os custos de deterioração da coluna 

territorial e de empioramento dos níveis de coesão social. Com este OE, pretende-se, ainda, 

trabalhar para reduzir a lacuna de género existente no que se refere a taxas de emprego e 

desemprego e minimizaras desigualdades sociais dentro do espaço transfronteiriço. Assim, não 

se espera que tenham um impacto ambiental negativo significativo devido à sua natureza, segundo 

la metodologia DNSH. 

Unicamente tem que se prestar atenção à promoção da economia social que, se bem que se 

fundamenta nuns critérios diferentes aos sistemas de produção tradicional, não deixa de ser um 

crescimento do tecido produtivo do espaço de cooperação, pelo que se podem gerar pressões 

antrópicas negativas sobre o território. 



 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 276 

Ou seja, o aumento do consumo de recursos, da ocupação e poluição do ambiente, bem como, 

das construções e da presença e atividade humana, de um modo geral. Neste sentido, o território 

vê-se submetido aos mesmos efeitos estratégicos negativos, sobretudo em matéria de solo, 

poluição do ar, alterações climáticas e paisagem, que se veem aumentados no caso de estas 

atuações se localizarem em espaços ambientais sensíveis (espaços naturais protegidos, Rede 

natura 2000 ou espaços de interesse comunitário sem figuras de proteção). 

Relativamente às atuações selecionadas no OE 4.2, os efeitos serão, preferencialmente, neutros 

ou positivos já que é um objetivo específico centrado nas pessoas, mas sem conotações negativas 

no meio, já que no promove nenhum crescimento de atividade além da educação de qualidade 

No caso de centrar esta capacitação e formação a todos os níveis (formal, profissional, de adultos, 

etc.) em matérias relacionadas com os objetivos ambientais, economia circular, ODS ou alterações 

climáticas, estão a promover-se a presença de efeitos muito positivos, ainda que de carácter 

indireto, mas que podem supor uma melhoria para as condições ambientais do território. 

Por isso, não se espera que tenham um impacto ambiental negativo significativo devido à sua 

natureza, segundo a metodologia DNSH. 

No caso do OE 4.5, verifica-se uma situação similar, apesar de centrada nos serviços sanitários e 

assistenciais. Este objetivo está ainda mais centrado nas pessoas, beneficiárias dos efeitos 

positivos destas medidas, especialmente pela recuperação de serviços perdidos pelos efeitos da 

pandemia mundial de COVID19. O facto de promover a partilha de recursos sanitários e 

assistenciais em ambos lados da fronteira reduz os efeitos negativos associados ao consumo de 

recursos (principalmente, energia e combustíveis) e, com isso, gerar efeitos estratégicos positivos 

em âmbitos como as alterações climáticas ou a poluição do ar, sem por de lado a redução de 

consumos hídricos. De um modo geral, não se espera que tenham um impacto ambiental negativo 

significativo devido à sua natureza, segundo a metodologia DNSH. 

A possibilidade de implementar infraestruturas físicas sanitárias no ambiente natural deve ser 

considerada no que se refere à possibilidade de gerar determinados efeitos negativos já 

amplamente identificados noutros OE que promovam a presença de infraestruturas no ambiente. 

Por último, as atuações incluídas como subvencionáveis no OE 4.6 são as que, a priori, podem 

gerar maiores efeitos negativos no ambiente natural. Este objetivo está encaminhado para a 

valorização turística do território de cooperação, muito relacionado com o património cultural e 

natural, onde os espaços de grande valor ecológico (espaços naturais protegidos e Rede Natura 

2000) são um recurso endógeno fundamental. A atividade turística em sim mesma não é um setor 

especialmente impactante sobre o território. O problema deriva da massificação e concentração 

de atividades em determinados espaços, alguns dele muito sensíveis a este tipo de efeitos. 

Os efeitos associados ao turismo podem ser diretos (ocupação do espaço, consumo de recursos, 

poluição, etc.) mas também indiretos (presença massiva de atividade humana, emissões para a 

atmosfera relacionadas com a transferência de pessoas e mercadorias, restauração do património 

natural, etc.). Desde este OE, centra-se a atividade de promoção no turismo sustentável e 

património cultural, atividades frequentemente interpretadas como positivas para o ambiente ou 

o clima pelos promotores, pelo mero facto de sustentar-se no conceito de sustentável. 
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É frequente que não se acompanhe a parte operativa dos projetos selecionados com fundamentos 

rigorosos que sustentem tais afirmações, gerando, em realidade, resultados ambientais ou 

climáticos residuais, transitórios ou, inclusivamente, negativos ao entrar em contacto com outros 

efeitos indiretos e sinérgicos. 

Neste sentido, este OE tem uma presença financeira importante dentro do Programa (7%), pelo 

que pode gerar um impacto estratégico negativo associado ao seu custo de oportunidade, já que 

o pressuposto que o Programa consume poderia ter sido atribuídos a outras intervenções mais 

efetivas em termos ambientais ou climáticos.  

Resumindo, estas atuações foram avaliadas como compatíveis sob o RRF natureza, segundo a 

metodologia DNSH. 

Na tabela seguinte, pode-se observar um resumo das potenciais afetações significativas do OP4 

estabelecidas por prioridade, OE e tipologia de ação financiada para cada um dos âmbitos 

estabelecidos na Diretiva 2001/42/CEE. 
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Tabla. 79. Efeitos ambientais do Objetivo Político 4 

Prioridade 
Objetivo 

específico 
Atuações 

Aspetos ambientais 

Observações sobre os efeitos 
Biodiversidade População 

Flora e 

fauna 
Solo Água Ar 

Alterações 

climáticas 

Património 

cultural 
Paisagem 

Zonas 

protegidas 

P5 

OE 4.1 

Acesso ao emprego 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geração de efeitos ambientais neutros. 

É um objetivo orientado para as 

pessoas, pelo que os benefícios se 

apreciarão na população em geral. As 

atuações relacionadas com a 

mobilidade, ainda que seja 

sustentável, pode ter efeitos negativos 

pelo aumento do consumo de 

combustíveis fósseis, bem como a 

promoção da atividade económica, 

que supõe consumo de recursos, 

ocupação do espaço e aumento da 

poluição.  

Apoio a pessoas 

trabalhadoras 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adequação oferta e procura 

emprego 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visibilidade das 

oportunidades 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobilidade espaço de 

cooperação 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economia social 0 + 0 0 0 - - 0 0 - 

Ambientes de trabalho 

saudável 
0 + 0 - - - - 0 0 - 

Informação mercado 

trabalho 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

OE 4.2 

Acesso educação qualidade 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efeitos estratégicos neutros ou 

positivos sobretudo pela promoção da 

formação em educação ambiental e 

alterações climáticas. É outro objetivo 

encaminhado para a melhoria da vida 

das pessoas. 

Integração educativa 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desenho curricular + + + 0 + 0 + + + + 

Matérias linguísticas 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oferta de Formação 

Professional 
0 + 0 + + + + 0 0 + 

Intercambio escolar 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Partilhar recursos existentes 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Formação permanente de 

adultos 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

OE 4.5 

Melhoria sistemas sanitários 

transfronteiriços 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maioria de efeitos neutros ou 

positivos, sobretudo pela melhoria dos 

serviços assistenciais aos setores 

populacionais mais vulneráveis. 

Importante medida de adaptação aos 

efeitos futuros das alterações 

climáticas. Promove-se a redução de 

consumo de recursos pelos usos de 

recursos sanitários partilhados no 

âmbito transfronteiriço. 

TIC aplicadas à saúde 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Cooperação sanitária 

transfronteiriça 
0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Partilhar recursos existentes 

em matéria de saúde 
0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Serviços de cooperação 

transfronteiriça 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hábitos de vida saudável 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Partilha de BBPP em saúde 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Prioridade 
Objetivo 

específico 
Atuações 

Aspetos ambientais 

Observações sobre os efeitos 
Biodiversidade População 

Flora e 

fauna 
Solo Água Ar 

Alterações 

climáticas 

Património 

cultural 
Paisagem 

Zonas 

protegidas 

OE 4.6 

Promoção de recursos 

turísticos 
0 + 0 0 0 0 0 + - - 

Ainda que se promova o turismo 

sustentável e o turismo de forma 

individual, não é especialmente 

negativo para o ambiente natural, o 

crescimento do setor implica um 

aumento do consumo de recursos, 

ocupação do espaço e presença 

humana em espaços ambientalmente 

sensíveis, um dos principais recursos 

endógenos do território. 

Património cultural 0 + 0 0 0 0 0 + - - 

Turismo sustentável e 

ecológico 
0 + 0 0 0 0 0 + + - 

Capacitação e sensibilização 

sector turístico 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 - 

TIC y engenharia de dados 0 + 0 0 0 + + + 0 0 

+ Efeitos positivos | - Efeitos negativos | 0 Efeitos neutros ou sem efeitos ambientais ou com efeitos irrelevantes 
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4.3.1.4. Efeitos específicos do OP5  

O OP 5 “Uma Europa mais próxima aos seus cidadãos, promovendo o desenvolvimento integrado 

e sustentável das zonas urbanas, rurais e costeiras e as iniciativas locais”, desenvolvendo com a 

prioridade P6 (Impulsionar através da cooperação transfronteiriça o desenvolvimento de 

estratégias multissetoriais de desenvolvimento integrado e sustentável). Pelas características 

físicas e do sistema de assentamentos do espaço transfronteiriço, essencialmente, rural sobretudo 

no espaço de cooperação mais próximo à zona fronteiriça, selecionou-se o OE 5.2 (Promoção de 

um desenvolvimento local social, económico e ambiental integrado e inclusivo, a cultura e o 

património natural, o turismo sustentável e ambiental – em zonas não urbanas), com o propósito 

de conseguir que no espaço de cooperação se consigam materializar atuações eficazes e 

eficientes e se consigam resultados constatáveis e mensuráveis no âmbito das iniciativas de 

desenvolvimento local. 

Desde a conceção original deste OP, no qual se promoviam atuações gerais iguais para todo o 

espaço de cooperação, evoluiu para uma série de atuações diferenciadas para cada espaço 

territorial, na base da necessidade de complementar as ações de cooperação dirigidas a setores 

concretos com potencial de transformação no espaço transfronteiriço, com o desenvolvimento 

de estratégias de desenvolvimento de menor escala territorial nas que sejam todos incluídos (ou 

uma parte importante) dos âmbitos de atividade económica e/ou social de forma integrada e que 

permitam dar resposta a desafios multissetoriais sob a aplicação de princípios de sustentabilidade. 

Assim, cada uma das cinco áreas de cooperação formadas no período de programação anterior 

pressupuseram uma temática diferenciada e aplicada sobre uma área funcional definida. No caso 

da Galiza-Norte, as atuações circunscrevem-se à Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés 

e a temática está relacionada com a ação ambiental, pelo que se promoverão projetos de interesse 

ambiental neste Espaço Natural Protegido transfronteiriço, ainda que falta concretizar as 

tipologias de atuação financiáveis no desenvolvimento do Programa. 

No caso de Norte de Portugal-Castela e Leão também se delimitou ao espaço territorial da área 

funcional coincidente com os espaços naturais protegidos fronteiriços contíguos, o Parque 

Natural de Montesinho – Reserva Sierra de la Culebra e o Parque Natural do Douro Internacional 

– Parque Natural Arribes del Duero e a temática da estratégia é o ambiente e património natural. 

Neste caso, foram selecionadas tipologias de atuação com temáticas positivas para o ambiente, 

já que se incluem atuações de conservação e proteção ambiental e desenvolvimento de atividades 

tradicionais, ligadas ao território e aos recursos endógenos, assim como inventariar e recuperar 

elementos patrimoniais.  

É, no entanto, necessário prestar uma maior atenção às tipologias selecionadas na área funcional 

Alentejo-Algarve-Andaluzia que delimitaram o espaço territorial da área funcional de forma 

coincidente com os territórios da Franja do Rio Guadiana – Baixo Guadiana e uma temática 

relacionada com a promoção socioeconómica. A inclusão de atuações relacionadas com a 

navegabilidade do Rio Guadiana. Entre as atuações incluem-se intervenções sobre as correntes, a 

sinalização, as competências, os portos e cais de embarque para fazer escala etc. 

Algumas destas atuações têm efeitos ambientais negativos, caso da necessidade de dragados de 

fundo para aumentar as correntes, como já se demonstrou noutros projetos de similares 

características, caso do Guadalquivir, que tiveram muitos problemas nas suas declarações 

ambientais. Sobretudo, podem afetar os âmbitos: biodiversidade, flora e fauna e água, com efeitos 

diretos permanentes ou indiretos por sinergias com outros âmbitos. 
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Também a promoção destas atuações de economia sustentável relacionada ao Rio pode 

apresentar efeitos negativos. Neste caso de menor significado, mas que podem ser desfavoráveis 

para a biodiversidade do Rio se se promovem tipologias de projetos como a pesca desportiva, na 

que se tem que prestar atenção à introdução de espécies alógenas pescáveis, caso de peixe-gato, 

carpas, percas ou trutas arco-íris. 

No resto, foram eleitas outras áreas funcionais consideradas pelos organismos de cooperação e 

com temáticas diferenciadas: desenvolvimento integral, impulso à iniciativa local e desafio 

demográfico. 

Em todos os casos, as atuações postas em funcionamento deveriam cumprir com os requisitos 

estabelecidos já para outras atuações similares analisadas noutros OP e OE. Devem ter-se em 

consideração as atuações com impacto no ambiente natural, sobretudo aquelas destinadas a 

explorar o potencial do património natural e cultural ou a regeneração do ambiente físico, com 

especial atenção na Galiza-Norte ao estar dentro de um espaço natural protegido por normativa 

internacional e o resto das áreas funcionais aos espaços especialmente sensíveis identificados. 

Em qualquer caso, entende-se que não se espera que as atuações financiáveis tenham um impacto 

ambiental negativo significativo devido à sua natureza, segundo a metodologia DNSH. 
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Tabla. 80. Efeitos ambientais do Objetivo Político 5 

Prioridade 
Objetivo 

específico 
Atuações 

Aspetos ambientais 

Região 
Biodiversidade População 

Flora e 

fauna 
Solo Água Ar 

Alterações 

climáticas 

Património 

cultural 
Paisagem  

Zonas 

protegidas 

P6 OE 4.1 

Conservação e proteção do 

ambiente 
+ + + + + + + + + + 

Norte de Portugal-Castela e 

Leão 

Desafio demográfico 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desenvolvimento rural 0 + 0 0 + + + + 0 0 

Desenvolvimento 

socioeconómico 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo   0 + 0 0 0 0 0 + + 0 

Conhecimento do território 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 

Centro-Castela e Leão 

Agendas temáticas conjuntas 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oferta de serviços sociais 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 

Desenvolvimento local sector 

1º 
0 + 0 + + 0 + 0 + + 

Comércio de proximidade 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 

Retenção de pessoas 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro-Extremadura-Alentejo 

Desenvolvimento integral 

território rural 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atração empresas 0 + 0 - - 0 0 + + 0 

Conservação património 

natural 
+ + + 0 + 0 0 + + + 

Nova Bauhaus Europeia 0 + 0 0 + + + + + 0 

Mobilidade flexível 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 

Serviços partilhados 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navegabilidade Guadiana - + - 0 - 0 - 0 0 0 

Alentejo-Algarve-Andaluzia 

Economia sustentabilidade - + - 0 - 0 0 0 0 0 

Conservação biodiversidade + + + + + 0 + + + + 

Riscos CC + + + + + + + + + + 

Cultura y património 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 

Outras 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ Efeitos positivos | - Efeitos negativos | 0 Efeitos neutros ou sem efeitos ambientais ou com efeitos irrelevantes 
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4.3.1.5. Efeitos específicos do OE-INTERREG (ISO1)  

No OE-INTERREG (ISO1) “Uma melhor governança da cooperação”, desenvolvido com a 

prioridade P7 (Superar os obstáculos fronteiriço através da aplicação de uma abordagem 

transformadora de governança multinível à cooperação transfronteiriça), a estimativa dos 

possíveis efeitos ambientais estratégicos é bastante complicada pela própria natureza generalista 

do objetivo político, com uma tipologia de potenciais projetos e âmbitos de intervenção de 

carácter intangível e estratégico que não se prevê gerarem efeitos negativos relacionados com o 

ambiente mas sim efeitos favoráveis sobre a população. 

De um modo geral e partindo da experiência de anteriores períodos de programação, entende-

se que existe uma elevada continuidade nas tipologias de projetos entre os Eixos 4 e este OE-

INTERREG. O resultado da análise dos projetos da programação anterior apresenta como 

resultado efeitos ambientais significativos irrelevantes, no melhor dos casos, de carácter indireto 

e positivo, sobretudo, se promovem a melhoria do bem-estar da população e o uso mais eficiente 

dos recursos naturais. 

As quatro atuações que desenvolvem a prioridade de intervenção deste OE-INTERREG incluem 

umas tipologias de atuação relacionadas com a capacitação dos próprios responsáveis do 

POCTEP, assim como das administrações públicas em temas ambientais e climáticos e o arranque 

de projetos transfronteiriço. Além disso, incluem-se atuações de coordenação institucional em 

ambos lados da fronteira e partilha de experiências e informação. 

De todas as atuações selecionadas nas quatro ações não se espera que tenham um impacto 

ambiental negativo significativo devido à sua natureza, segundo a metodologia DNSH.  
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Tabla. 81. Efeitos ambientais do Objetivo Específico INTERREG (ISO 1) 

Prioridade Ação Atuações 

Aspetos ambientais 
Observações sobre os 

efeitos Biodiversidade População 
Flora e 

fauna 
Solo Água Ar 

Alterações 

climáticas 

Património 

cultural 
Paisagem  

Zonas 

protegidas 

P7 

Ação a) 

Capacitação e qualificação 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

A maioria das ações 

apresentam efeitos 

ambientais neutros ou 

irrelevantes. Basicamente 

são ações de coordenação 

transfronteiriça entre 

administrações e outros 

atores, pelo que os seus 

efeitos estão orientados 

para as pessoas. O facto de 

estarem orientadas para 

uma melhor governança 

pode gerar efeitos 

favoráveis na redução de 

emissões, sobretudo no 

âmbito do uso de 

tecnologias digitais e 

eliminação de movimentos. 

Formação ambiente e 

social 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Ações conjuntas de 

formação 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Formação AAPP 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Captação informação 

digital 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Ação b) 

Eliminação obstáculos 

administrativos 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Partilha de pessoal 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Coordenação institucional 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Melhoria gestão de 

espaços 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Desenvolvimento 

coordenado 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Ferramentas de 

governança 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Coordenação institucional 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Ação c) 

Partilha de experiências 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Diversidade funcional 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Recursos endógenos 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Ação f) 

Capitalização de resultados 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Promoção de experiências 

conjuntas 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Diagnósticos prospetivos 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Consolidação 

conhecimento gerado 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Redes de cooperação 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

+ Efeitos positivos | - Efeitos negativos | 0 Efeitos neutros ou sem efeitos ambientais ou com efeitos irrelevantes 
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4.4. Projeções de financiamento 

O orçamento total do POCTEP 2021-2027 atinge o montante global de 427.496.968 €, dos quais 

320.622.726 € são financiados com fundos FEDER e 106.874.242 € como contribuição nacional, 

distribuídos por objetivos políticos e específicos, conforme estabelecido nos Grupos de Trabalho 

e especificado no quadro seguinte. 

Tabla. 83. Resumo dos Objetivos Temáticos do POCTEP e prioridades de investimento 

associadas 

Objetivos políticos 

Taxa de 

financiamento 

FEDER 

Orçamento 

FEDER* 

Contribuição 

Nacional 
Total 

OP1 
Uma Europa mais inteligente e mais 

competitiva 
27% 86,57 28,90 115,74 

OP2 Uma Europa mais verde 33% 105,81 35,30 141,10 

OP4 Uma Europa mais social 24% 76,94 25,64 102,60 

OP5 Uma Europa mais próxima dos seus cidadãos 8% 25,64 8,54 34,20 

ISO1 Melhor governação da cooperação 8% 25,64 8,54 34,20 

POCTEP 2021-2027 100% 320,62 106,90 427,50 

* milhões de euros   

 

Fonte: POCTEP Versão Inicial 2021-2027. 

A maior parte do orçamento do POCTEP 2021-2027 é destinada aos OP1 e OP2, tal como descrito 

no regulamento da política de coesão. No caso do Regulamento das Disposições Comuns (RDC), 

considerando 10, os Fundos devem contribuir para a integração da ação climática e para a 

realização do objetivo global de 30% das despesas orçamentais da UE em apoio dos objetivos 

climáticos, respeitando simultaneamente as regras e prioridades climáticas e ambientais da UE. 

Neste sentido, a distribuição de fundos para objetivos ambientais e climáticos é assegurada com 

33% do investimento projetado em ações destinadas a desenvolver o OP2 "Uma Europa mais 

verde" com base nas duas prioridades selecionadas P3 (Promover a transição ecológica e a 

adaptação às alterações climáticas na zona transfronteiriça através da cooperação como 

instrumento de promoção da economia verde e da economia azul) e P4 (Proteger e conservar a 

biodiversidade nas zonas naturais e rurais e melhorar os ecossistemas naturais e o ambiente 

urbano na zona transfronteiriça através da cooperação). 

Em termos de objetivos específicos, o maior orçamento de apoio do FEDER irá para a promoção 

da adaptação às alterações climáticas, prevenção do risco de catástrofes e resiliência, tendo em 

conta abordagens baseadas nos ecossistemas, com pouco mais de 32 milhões de euros. O resto 

dos objetivos específicos relacionados com os objetivos climáticos e ambientais variam entre 7-

8% do orçamento total. 

O facto de a maior parte dos fundos ser atribuída ao cumprimento destes objetivos europeus 

mostra a sincronia do Programa com os efeitos ambientais mais positivos, uma vez que a maioria 

das ações financiadas no OP2 têm tais avaliações. 
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Tabla. 84. Resumo das prioridades de investimento por objetivos específicos. Subvenções FEDER 

Objetivos específicos 

Percentagem 

de 

financiamento 

Orçamento 

OE 1.1 
Desenvolvimento e reforço das capacidades de investigação e inovação e a 

implantação de tecnologias avançadas 
9% 28.856.045,34 € 

OE 1.2 
Exploração dos benefícios da digitalização para os cidadãos, empresas, 

organizações de investigação e administrações públicas 
8% 25.649.818,08 € 

OE 1.3 
Reforço do crescimento sustentável, da competitividade e da criação de emprego 

nas PME, inclusive através de investimentos produtivos 
5% 16.031.136,30 € 

EO 1.4 
Capacitação para a especialização inteligente, transição industrial e 

empreendedorismo 
5% 16.031.136,30 € 

OE 2.1 
Promoção da eficiência energética e redução das emissões de gases com efeito 

de estufa 
8% 25.649.818,08 € 

OE 2.2 
Promoção das energias renováveis em conformidade com a Diretiva (UE) 

2018/2001, em particular os critérios de sustentabilidade nela detalhados. 
7% 22.443.590,82 € 

OE 2.4 

Promoção da adaptação às alterações climáticas, prevenção dos riscos de 

catástrofes e resiliência, tendo em conta as abordagens baseadas nos 

ecossistemas 

10% 32.062.272,60 € 

OE 2.7 

Promoção da proteção e conservação da natureza, biodiversidade e 

infraestruturas verdes (a seguir designadas "infraestruturas verdes"), incluindo nas 

zonas urbanas, e reduzir todas as formas de poluição 

8% 25.649.818,08 € 

OE 4.1 

Melhoria da eficiência e inclusão dos mercados de trabalho e do acesso a 

emprego de qualidade, através do desenvolvimento de infraestruturas sociais e 

da promoção da economia social. 

6% 19.237.363,56 € 

OE 4.2 

Melhorar a igualdade de acesso a serviços inclusivos e de qualidade na educação, 

formação e aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento de 

infraestruturas acessíveis, incluindo a promoção da resiliência no ensino e 

formação em linha e à distância. 

6% 19.237.363,56 € 

OE 4.5 

Assegurar a equidade no acesso aos cuidados de saúde, reforçar a resiliência dos 

sistemas de saúde, incluindo os cuidados primários, e promover a transição dos 

cuidados institucionais para os cuidados a nível familiar e local. 

5% 16.031.136,30 € 

OE 4.6 
Reforçar o papel da cultura e do turismo sustentável no desenvolvimento 

económico, na inclusão social e na inovação social 
7% 22.443.590,82 € 

OE 5.2 

Promoção do desenvolvimento social, económico e ambiental local integrado e 

inclusivo, da cultura e do património natural, do turismo sustentável e da 

segurança (em zonas não urbanas). 

8% 25.649.818,08 € 

Ação a) 

Melhoria da capacidade institucional das autoridades públicas, em particular as 

responsáveis pela gestão de um território específico, e das partes interessadas 

(todos os capítulos) 

2% 6.412.454,52 € 

Ação b) 

Melhorar a eficiência da administração pública, promovendo a cooperação 

jurídica e administrativa e a cooperação entre cidadãos, representantes da 

sociedade civil e instituições, em particular com vista a resolver os obstáculos 

jurídicos e outros obstáculos nas regiões 

2% 6.412.454,52 € 

Ação c) 
Reforçar a confiança mútua e a confiança, em particular promovendo a ação 

interpessoal 
2% 6.412.454,52 € 

Ação f) Outras ações de apoio a uma melhor governação da cooperação 2% 6.412.454,52 € 

Fonte: Elaboração própria com base no orçamento total atribuído ao POCTEP 21-27. 

Neste sentido e com base na relação do Programa com o resto do planeamento ambiental 

regional, nacional e europeu, e a fim de cumprir os objetivos ambientais e climáticos, a maior 

parte do financiamento do FEDER destina-se a OE que têm um impacto direto entre estes 

objetivos ambientais e os objetivos do Programa. 

Assim, 67% do FEDER e da contribuição nacional serão destinados a OE relacionados com 

objetivos ambientais e climáticos, o que significa um total de mais de 214,8 milhões de apoio do 

FEDER e 71,6 milhões de contribuição nacional. 
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Neste sentido, o Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 

contribuirá claramente para o cumprimento dos principais objetivos nacionais, regionais e 

europeus, esperando uma redução substancial das emissões para a atmosfera do território 

POCTEP em 2027 em relação às emissões de referência anteriores ao Programa, uma melhoria 

dos recursos hídricos disponíveis e da qualidade das massas de água transfronteiriças e 

fronteiriças partilhadas, bem como uma redução das pressões a que estão sujeitas.  

Espera-se também melhorar a qualidade das áreas protegidas, quer ao abrigo da legislação 

nacional ou regional, quer ao abrigo da rede Natura 2000, graças a ações para promover a 

conservação e proteção destas áreas. Esta melhoria e possível aumento da área protegida será 

acompanhada por uma melhoria dos habitats de interesse comunitário em declínio, 

especialmente os habitats prioritários, e uma recuperação das espécies vulneráveis ou em 

declínio, especialmente as espécies protegidas, bem como um controlo mais exaustivo e uma 

possível redução dos riscos associados às espécies exóticas e invasoras. 

Finalmente, o Programa contribuirá claramente para uma melhoria da adaptação do território aos 

efeitos das alterações climáticas, tanto para a população local como para as infraestruturas, 

melhorando os compromissos sociais e sanitários para com os mais vulneráveis, bem como os 

ecossistemas e a biodiversidade. Este aumento da capacidade adaptativa levará a um aumento 

da resiliência do território a eventos climáticos extremos e outros riscos naturais associados. 

4.5. Implementação, monitorização, modificação e avaliação do Programa 

O processo de implementação do Programa é apresentado dentro dos cenários considerados 

como os mais críticos na avaliação dos possíveis impactos ambientais estratégicos. Já foi indicado 

que, a priori, os tipos de ações selecionadas como elegíveis para financiamento não apresentam 

impactos negativos dada a sua natureza. 

No entanto, a generalidade destas medidas apresenta um potencial muito heterogéneo de 

objetivos ambientais e climáticos afetados, uma vez que podem incluir todos os sectores e áreas 

ambientais. No caso do OP2 já foi demonstrado que estes objetivos serão afetados de forma 

muito positiva e que apenas intervenções muito específicas e minoritárias no Programa podem 

ter alguns efeitos adversos em certas áreas. 

A Declaração Ambiental determinará nas suas condições quais as considerações a ter em conta, 

bem como as medidas preventivas e corretivas em caso de elegibilidade de projetos com 

potenciais efeitos adversos sobre o ambiente e as alterações climáticas. Estas considerações 

devem ser tidas em conta, não só para a aprovação final do POCTEP 2021-2027, mas também 

para determinar as condições de elegibilidade dos projetos em cada uma das OE, com base nos 

seus potenciais impactos ambientais estratégicos. 

Os principais OE ambientais do POCTEP tiveram a participação das administrações ambientais 

competentes ou interessadas através dos procedimentos de consulta pública em Espanha e 

Portugal e foram aprovados nas tipologias de ações selecionadas para cada um destes objetivos 

específicos. 

Para o desenvolvimento do Programa, são implementadas atividades de comunicação e 

visibilidade do Programa INTERREG, a fim de desenvolver capacidades de implementação e 

comunicação eficazes no âmbito dos organismos do Programa e dos beneficiários do projeto e 

de aproximar o Programa e as suas realizações do público. 
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Estas ações de comunicação e visibilidade do Programa terão um vasto âmbito geográfico e 

temático dentro da área de elegibilidade do Programa, para o que serão realizadas ações 

diferenciadas de comunicação e visibilidade para os seguintes grupos: 

• Organismos envolvidos na governação do Programa (Autoridade de Gestão, Autoridade 

de Auditoria, Comité de Acompanhamento, Estados Membros, DG Regio). 

• Beneficiários potenciais e finais. 

• Instituições da UE, incluindo a CE, redes nacionais e europeias, outros programas 

INTERREG, etc. 

• Público em geral (qualquer pessoa pode ser informada e participar nas ações de 

comunicação e visibilidade). 

Para os quais serão utilizados diferentes canais para atingir com sucesso os públicos-alvo acima 

mencionados e alcançar os objetivos planeados são os seguintes: website do Programa INTERREG 

VI-A Espanha - Portugal (POCTEP), RSS (Facebook, Twitter, YouTube, e LinkedIn), eventos, 

reuniões, formações e seminários, em formato online, presencial ou misto, bem como 

publicações, online ou impressas, e apoio a produções audiovisuais. 

As atividades de comunicação e visibilidade do Programa serão desenvolvidas de acordo com a 

estratégia de comunicação pelas estruturas de gestão do Programa. O orçamento estimado 

atribuído a estas atividades, excluindo os custos de pessoal, será de pelo menos 7% do orçamento 

total do Programa. Aproximadamente, a atribuição anual de fundos será semelhante à do período 

de programação 2014-2020. 

Neste sentido, as administrações ambientais terão acesso aos convites à apresentação de 

propostas e poderão mesmo utilizá-los como público-alvo para implementar ações no âmbito 

das suas competências, especialmente biodiversidade, Natura 2000, água ou estratégias 

marinhas. 

A participação dos organismos ambientais competentes é garantida em projetos sujeitos a AIA, 

bem como noutros sistemas de controlo e autorização administrativa legalmente regulamentados 

na sua área de competência, que devem ter uma resolução favorável e a incorporação das 

condições.  

É no caso de projetos no ambiente natural que não estejam sujeitos a estes sistemas de 

autorização e controlo administrativo que devem ser estabelecidas condições de elegibilidade 

para prevenir, reduzir ou compensar potenciais efeitos estratégicos negativos, com base nas 

considerações estabelecidas no presente documento e nas condições da Declaração Ambiental. 
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4.6. Síntese da avaliação estratégica do impacto e dos 

impactos/medidas/medidas estratégicas/tabela de acompanhamento  

O Programa de Cooperação Territorial Europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 é um 

programa de cooperação baseada nas pessoas. Assim, como regra geral, todos os OP, prioridades 

de investimento, OE e tipos de ação têm efeitos positivos na população; melhorando o emprego, 

aumentando a atividade económica, fixando a população rural, melhorando os cuidados e as 

condições de saúde, melhorando a educação a todos os níveis, promovendo estilos de vida 

saudáveis e mesmo melhorando os sistemas e procedimentos de governação das administrações 

públicas. 

Independentemente, e em conformidade com os objetivos das políticas de coesão, uma grande 

parte do financiamento POCTEP tem um carácter marcadamente ambiental e climático, tal como 

estabelecido pelo próprio Regulamento das Disposições Comuns no considerando 10. Neste 

sentido, é necessário investir nos territórios a fim de cumprir os compromissos ambientais e 

climáticos assumidos a nível internacional, europeu, nacional e regional. 

A análise foi realizada com base nos efeitos ambientais identificados nas matrizes de impacto 

para cada OP, OE e tipologia das ações selecionadas. Assim, com base no número de vezes que 

cada tipo de efeito foi inventariado, a contribuição global do Programa para os objetivos 

ambientais e climáticos é determinada, quer contribuam positivamente, negativamente ou se se 

espera que os efeitos potenciais sejam neutros ou irrelevantes, em geral, uma vez que não há 

relação entre as atividades financiáveis e as áreas analisadas. 

No que respeita aos efeitos estratégicos esperados, a maioria das ações elegíveis não tem efeitos 

significativos, apenas os projetos relacionados com infraestruturas no território ou os que afetam 

áreas com características ambientais únicas podem ter alguns efeitos significativos, mas sempre 

em condições muito específicas e particulares. A grande maioria é neutra ou irrelevante de um 

ponto de vista ambiental e climático.  

Os efeitos positivos, especialmente para a população, são evidentes e representam quase 39,5% 

do total dos impactos identificados, que somados aos neutros ou ambientalmente irrelevantes 

(57,4%) representam mais de 96,5% dos efeitos potenciais analisados. Assim, está demonstrado 

que o POCTEP não apresenta um impacto adverso importante no território e nos objetivos 

ambientais e climáticos; pelo contrário, contribui especialmente para a realização destes objetivos. 

Gráfico 14. Impacto global do POCTEP 2021-2027 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Por aspetos ambientais da análise, a maioria dos efeitos positivos, independentemente da 

população, estão relacionados com as alterações climáticas, a poluição atmosférica, os recursos 

hídricos e o património cultural e natural, derivados da seleção do OP 2 "Uma Europa mais verde", 

que é dominado por ações que devem fazer cumprir os objetivos ambientais e climáticos 

assumidos pelo Programa no quadro europeu, nacional e regional. 

Gráfico 15. Efeitos de acordo com os aspetos ambientais analisados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

É verdade que os efeitos negativos podem potencialmente afetar quase todos os aspetos 

ambientais, mas será sempre em circunstâncias muito específicas, as menos comuns no Programa; 

as ações têm uma implementação física em Espaços Naturais Protegidos e na Rede Natura 2000 

e afetam a paisagem. Observam-se também potenciais efeitos desfavoráveis no terreno, 

especialmente devido à ocupação do espaço natural. 

Os efeitos negativos só são observados em condições muito específicas e pontuais (por exemplo, 

afetando a rede Natura 2000 ou envolvendo a construção e implementação de infraestruturas em 

áreas ambientalmente sensíveis fora das áreas naturais protegidas) e com base numa abordagem 

muito conservadora dos efeitos, do ponto de vista do cenário mais desfavorável em que estes 

efeitos podem ocorrer. No entanto, estes efeitos associados às infraestruturas são considerados 

persistentes, duradouros e não reversíveis, uma vez que, embora as causas dos efeitos sejam 

eliminadas e o ambiente regresse à situação inicial, a incerteza de corrigir os efeitos permanecerá 

muito elevada. 

No caso da área funcional Alentejo-Algarve-Andaluzia no OP5, os possíveis projetos elegíveis no 

âmbito das ações de navegabilidade do rio Guadiana são preocupantes, pois podem ter efeitos 

negativos significativos em aspetos como a biodiversidade, a flora e fauna ou os recursos hídricos. 

Há outra série de efeitos negativos associados a ações de promoção do crescimento económico 

no território em diferentes sectores. Independentemente da possível existência de novas 

construções associadas a este crescimento, existem efeitos potencialmente negativos 

relacionados com o consumo de recursos (água, energia, matérias-primas, etc.), poluição 

ambiental (emissões e descargas), geração de resíduos e o aumento da atividade humana no 

ambiente natural.  
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Estes tipos de efeitos negativos são bastante prováveis e frequentes, têm uma longa duração, mas 

caracterizam-se pela sua reversibilidade. Além disso, podem ter sinergias com outros efeitos 

neutros e irrelevantes que podem conduzir a outros efeitos negativos indiretos, por exemplo; o 

aumento das emissões de GEE provenientes de atividades económicas e a mobilidade das pessoas 

na zona transfronteiriça pode conduzir a problemas de saúde pública devido aos efeitos da 

poluição atmosférica, maximizados pelo envelhecimento da população e pelo aumento das 

doenças crónicas, especialmente nas zonas rurais onde estes problemas não existiam antes. 

No caso específico da pegada de carbono, é difícil avaliar uma quantidade estimada a ser derivada 

do Programa. A generalidade das ações abre um leque diversificado de tipologias de projetos 

elegíveis e serão as condições de elegibilidade que determinarão o impacto positivo ou negativo 

do Programa na pegada de carbono da área de cooperação transfronteiriça. 

Contudo, da análise específica na área das alterações climáticas onde se observou como se espera 

que as ações a financiar contribuam para os objetivos de redução de emissões, verificou-se que 

os efeitos negativos são negligenciáveis, especialmente em comparação com os efeitos positivos. 

Assim, espera-se que o Programa dê uma contribuição significativa para a redução das emissões 

de GEE e para a mitigação das alterações climáticas. 

Gráfico 16. Impacto global do POCTEP sobre a pegada de carbono 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Foi estabelecido como estimativa inicial, com base na pegada per capita, que a área de 

cooperação tem uma pegada de carbono inicial34 para o Programa de 36.631.319,8 tCO2eq, sendo 

as áreas NUTS 3 de Espanha responsáveis por 59,7% das emissões registadas (21.870.054,3 tCO2eq) 

e os territórios portugueses responsáveis por 40,3% (14.761.265,4tCO2eq).  

 
34 Ano de referência 2019 
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Em resumo, espera-se que o POCTEP 2021-2027 apresente efeitos estratégicos positivos, alguns 

dos quais significativos, especialmente associado ao PO2 e às prioridades P3 (Promover a 

transição ecológica e a adaptação às alterações climáticas na zona transfronteiriça através da 

cooperação como instrumento de promoção da economia verde e da economia azul) e P4 

(Proteger e conservar a biodiversidade nas zonas naturais e rurais e melhorar os ecossistemas 

naturais e o ambiente urbano na zona transfronteiriça através da cooperação) na medida em que 

o Programa promove ações e projetos que ajudarão a cumprir os objetivos ambientais e 

climáticos, objetivos regionais, nacionais e da União Europeia, especialmente nos domínios da 

biodiversidade, recursos hídricos, alterações climáticas, património natural e cultural, paisagem e 

Rede Natura 2000. 

Em geral, espera-se que o desenvolvimento do POCTEP reduza substancialmente as emissões 

atmosféricas no território do Programa e em ambos os países, melhore as redes de conectividade 

ecológica, aumente a qualidade e quantidade de áreas protegidas, recupere espécies e habitats 

vulneráveis actualmente em regressão e com situações desfavoráveis, reduza a presença e risco 

de espécies exóticas e invasoras, aumente os recursos hídricos e reduza a pressão antrópica sobre 

eles e melhore a sua qualidade ecológica e química, etc. 

Os potenciais efeitos desfavoráveis são residuais, apenas sob condições de elegibilidade de 

projetos muito específicas: presença de certas infraestruturas físicas, promoção da atividade 

económica para além da capacidade de carga ou implementação de projetos em áreas naturais 

protegidas ou na rede Natura 2000. Em qualquer caso, não são considerados significativos, uma 

vez que os tipos de ação selecionados favorecem projetos sustentáveis com menos efeitos 

ambientais. 

Deve ser dada atenção aos projetos elegíveis no âmbito da promoção da navegabilidade e das 

atividades económicas no rio Guadiana, o único aspeto considerado como tendo efeitos adversos 

potenciais significativos. 

Por conseguinte, não se considera necessário incluir um quadro de síntese com o resumo dos 

principais impactos ambientais estratégicos do Programa e a sua relação com as medidas 

estratégicas propostas e a monitorização estratégica, conforme indicado no Anexo 8 do 

documento de delimitação do âmbito. 

4.7. Outras questões específicas levantadas pelos inquiridos  

O Secretariado Geral do Ambiente, Água e Alterações Climáticas da Andaluzia assinala que a Lei 

8/2018, de 8 de Outubro, sobre medidas contra as alterações climáticas e para a transição para 

um novo modelo energético na Andaluzia, estabelece no seu artigo 19 que os Planos com impacto 

nas alterações climáticas e avaliação ambiental devem incluir na Avaliação Ambiental 

determinados aspetos relacionados com a análise da vulnerabilidade às alterações climáticas do 

tema do planeamento e do seu âmbito territorial, numa perspetiva ambiental, perspetiva 

económica e social e impactos previsíveis, as disposições necessárias para promover baixas 

emissões de gases com efeito de estufa e prevenir os efeitos das alterações climáticas a médio e 

longo prazo, a justificação da coerência do seu conteúdo com o Plano de Ação Andaluz para o 

Clima, os indicadores que permitem avaliar as medidas adoptadas, tendo em conta a informação 

estatística e cartográfica gerada pelo Sistema Estatístico e Cartográfico Andaluz e a análise 

potencial do impacto direto e indireto no consumo de energia e nos gases com efeito de estufa. 
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Todos estes aspetos foram considerados em diferentes secções deste documento de EAE, tais 

como a vulnerabilidade descrita na secção 2.4.2 ou a seleção do OE 2.1 especificamente destinado 

a reduzir as emissões de GEE ou SO2.2, para promover as energias renováveis, bem como o SO2.4 

destinado exclusivamente a promover a adaptação às alterações climáticas, a prevenção de riscos 

naturais e a resiliência a catástrofes. 

Neste sentido, o Programa POCTEP 2021-2027 é totalmente coerente com o conteúdo do Plano 

de Ação Climática da Andaluzia (PACC), especialmente em relação ao cumprimento dos objetivos 

estabelecidos em termos de mitigação e transição energética; reduzir as emissões difusas de 

gases com efeito de estufa da Andaluzia em 39% em 2030 comparativamente a 2005, reduzindo 

o consumo tendencial de energia primária em 2030 em pelo menos 39,5%, excluindo os usos não 

energéticos, e fornecendo pelo menos 42% do consumo final bruto de energia em 2030 a partir 

de fontes de energia renováveis. 

Também em termos de adaptação, o POCTEP no âmbito do SO2.4 está totalmente alinhado na 

contribuição para os objetivos estabelecidos no PACC; redução do risco de impactos das 

alterações climáticas, minimizando os seus efeitos nos diferentes sectores, especialmente; 

recursos hídricos e prevenção de cheias, promovendo a comunicação e a participação dos 

cidadãos face aos riscos das alterações climáticas. 
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5. Medidas preventivas, corretivas ou compensatórias a serem incluídas no 

Programa para os impactos estratégicos identificados 

5.1. Medidas preventivas e corretivas  

Esta secção da Avaliação Ambiental inclui as medidas que visam otimizar ou melhorar os impactos 

ambientais estratégicos positivos e evitar, reduzir ou compensar os impactos ambientais 

estratégicos negativos identificados acima. 

As medidas propostas incluem as medidas aplicáveis às ações propostas a serem financiadas pelo 

Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha - Portugal (POCTEP) 2021-2027.  

5.2. Medidas propostas 

5.2.1. Autorização ou controlo administrativo dos projetos a financiar 

Como medida preventiva geral, todos os projetos a serem realizados no âmbito do POCTEP 

devem ter a autorização correspondente.  

5.2.2. Lógica de programação, operações elegíveis e características específicas da 

ajuda 

As ações planeadas devem cumprir as disposições dos regulamentos de avaliação ambiental 

aplicáveis a nível municipal, regional, estatal e comunitário. 

A este respeito, em todos os projetos incluídos no âmbito do programa, considerou-se o seguinte: 

2.1 Nos projetos sujeitos a Avaliação de Impacto Ambiental ordinária ou simplificada, deve ser 

exigida a resolução favorável, a declaração ou relatório de impacto ambiental e a autorização 

substantiva que integra as condições incluídas na referida resolução. Se o projeto estiver sujeito 

a avaliação de impacto ambiental transfronteiriço ao abrigo dos regulamentos de avaliação 

ambiental ou da Convenção de Albufeira, a acreditação da sua implementação efectiva deve ser 

fornecida na declaração ou relatório de impacto ambiental correspondente. 

2.2 Nos projetos não sujeitos a Avaliação de Impacto Ambiental, deve ser feito o seguinte: 

• Prova de que o projeto não afeta a Natura 2000 ou, se aplicável, justificação de que o 

projeto faz parte da gestão de um sítio ou é necessário para o mesmo. 

• Prova de ter autorização da administração ambiental ou cultural competente para os 

projetos que ocupam o domínio público da água, domínio público marítimo terrestre, 

zonas de inundação, florestas de utilidade pública, trilhos de gado, áreas naturais 

protegidas que não a Rede Natura 2000 ou bens de interesse cultural. Se tal autorização 

não for legalmente exigida, deve ser apresentada uma justificação. 

• Nos projetos que envolvem a captação de recursos hídricos de massas de água, deve 

ser provado que existe uma concessão ou outro direito de utilização da água e que 

estão disponíveis contadores apropriados ou que o projeto os incorpora (Ordem 

ARM/1312/2009). Em projetos que causam descargas poluentes em massas de água, 

deve ser provada a existência de uma autorização de descarga. 
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2.3 Deve ser verificado que: 

• As operações que têm a consideração de "projeto" de acordo com a definição do artigo 

5.3.b) da Lei 21/2013 sobre avaliação ambiental, estão sujeitos a uma avaliação prévia 

ordinária ou simplificada do impacto ambiental, nos termos do artigo 7º da Lei 21/2013 

sobre avaliação ambiental, e foram autorizados pela sua administração sectorial 

competente sem terem obtido uma declaração de impacto ambiental ou um relatório 

de impacto ambiental favorável à sua implementação, ou a sua avaliação não incluiu a 

dos efeitos transfronteiriços quando legalmente exigido, ou não dispõem de um 

sistema de autorização ou de controlo administrativo pela sua administração sectorial 

competente, impedindo assim a aplicação dos regulamentos sobre a avaliação do 

impacto ambiental dos projetos. 

• São considerados um "projeto" de acordo com a definição do artigo 5.3.b) da Lei 

21/2013 sobre avaliação ambiental, são realizados no ambiente natural e podem afetar 

sítios Natura 2000, e carecem de um sistema de autorização ou controlo administrativo, 

ou foram autorizados pela administração sectorial competente sem terem justificado a 

impossibilidade de tal efeito, sem terem realizado previamente pelo menos uma 

avaliação de impacto ambiental simplificada ou sem terem justificado que o projeto 

fazia parte da gestão do sítio Natura 2000 ou era necessário para tal gestão.  

• Projetos que possam causar danos à integridade de um sítio Natura 2000. 

• Projetos que geram pressões sobre as massas de água e áreas protegidas que podem 

levar a uma deterioração do estado ou que podem impedir a realização dos objetivos 

ambientais. Estes devem ser considerados como incluindo projetos que aumentam as 

pressões sobre as massas de água ou áreas protegidas que não cumprem os seus 

objetivos ambientais desde o início. 

• Operações no âmbito do objetivo específico "OE 2.4. promover a adaptação às 

alterações climáticas, a prevenção de riscos e a resistência a catástrofes" que envolvem 

ganhos de eficiência ou outras alterações na utilização da água, afetando massas de 

água ou áreas protegidas que não cumprem os seus objetivos ambientais originais, e 

que não são capazes de reduzir as pressões significativas a que estes corpos estão 

originalmente sujeitos, tanto de facto (redução nas captações - redução nos retornos) 

como de jure (redução no volume concessional).  

2.4 As operações devem ser encorajadas: 

• Nos tipos de operações que causam impactos estratégicos positivos, introduzir os 

critérios que otimizam os efeitos estratégicos positivos identificados para o tipo de 

operação.  

• Nos tipos de operações que causam impactos estratégicos negativos, introduzir critérios 

que discriminem favoravelmente aquelas que evitam, reduzem ou compensam em 

maior medida os impactos estratégicos negativos identificados para o tipo de operação.  
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o Evitar novas ocupações/destruição de áreas de habitats de interesse 

comunitário e florestas. 

o Dar prioridade a operações com concentração de instalações/infraestruturas, 

partilha de instalações, e localização de instalações em áreas naturais ou 

periurbanas baixas. 

o Em qualquer caso, os princípios da economia circular, a hierarquia dos resíduos, 

que implicam um aumento significativo do nível de utilização dos recursos 

naturais (água, matérias-primas não renováveis, biomassa de habitats de 

interesse comunitário que deterioram o seu estado de conservação), ou que 

não utilizam cadeias de abastecimento de proximidade, devem ser aplicados. 

2.5. Outras medidas a considerar: 

• Incluir o zoneamento da capacidade de carga ambiental da área do programa e evitar, 

tanto quanto possível, financiar projetos localizados em áreas de máxima capacidade de 

carga ambiental (sensibilidade/vulnerabilidade mínima).  

• Projetos de biomassa florestal: provar que não afetam a Natura 2000 na área onde a 

matéria-prima é obtida. 

• Prevenção dos riscos de inundação: autorização de atividades em zonas policiais. 

• Demonstrar que a operação não conduz a um aumento da pressão humana sobre o 

ambiente natural, incluindo a ocupação, exploração dos recursos naturais, 

poluição/descargas e perturbação através do aumento das visitas a zonas frágeis. 

• Justificar que as espécies protegidas não serão perturbadas. 

5.3. Medidas propostas por objetivos específicos: 

5.3.1. OE 1.2 

Medidas preventivas e corretivas propostas: Em qualquer caso, a Avaliação de Impacto Ambiental 

correspondente deve ser provada, quando aplicável, ou o não impacto na Rede Natura 2000 deve 

ser justificado. 

5.3.2. OE 1.3  

Medidas destinadas a otimizar os efeitos positivos: 

• Condição de elegibilidade / inclusão na definição da operação:  

o Inclusão obrigatória de ações que visem objetivos ambientais e climáticos 

inequívocos. 

• Critérios de seleção das operações: 

o Consideração do montante da redução do impacto correspondente. 

Medidas preventivas e corretivas propostas:  
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• Condições de elegibilidade:  

o Comprovação da existência de um regime de autorização ou de controlo 

administrativo.  

o Em projetos sujeitos a AEA, é necessária uma resolução favorável e uma 

autorização que integre condições.  

o Se não houver AIA, provar a impossibilidade de afetar a Natura 2000.  

o Quando aplicável, provar os direitos de utilização da água e autorizações de 

descarga.  

• Critérios de seleção das operações:  

o Grau de redução da ocupação (construção do ambiente natural, consumo de 

recursos naturais, despejo, resíduos, ou presença humana em áreas sensíveis do 

ambiente natural). 

5.3.3. OE 1.4 

Medidas preventivas e corretivas propostas:  

• Condições de elegibilidade:  

o Comprovação da existência de um regime de autorização ou de controlo 

administrativo.  

o Em projetos sujeitos a AIA, é necessária uma resolução favorável e uma 

autorização que integre condições.  

o Se não houver AIA, provar a impossibilidade de afetar a Natura 2000.  

o Quando aplicável, provar os direitos de utilização da água e autorizações de 

descarga.  

• Critérios de seleção das operações:  

o Grau de redução da ocupação (construção do ambiente natural, consumo de 

recursos naturais, despejo, resíduos, ou presença humana em áreas sensíveis do 

ambiente natural). 

5.3.4. OE 2.1 

Medidas destinadas a otimizar os efeitos positivos: 

• Condição de elegibilidade:  

o Assegurar que as melhorias de eficiência garantem uma redução paralela do 

consumo de energia proveniente de fontes convencionais/fósseis de 

combustível. 

• Critérios de seleção das operações: 
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o Quantidade de redução no consumo de energia de fontes 

convencionais/fósseis conseguida através de ganhos de eficiência. 

Medidas preventivas e corretivas propostas: 

• Condições de elegibilidade: Em qualquer caso, será necessário provar a conclusão da 

Avaliação de Impacto Ambiental correspondente, se aplicável, ou justificar a não 

afetação da Rede Natura 2000. 

5.3.5. OE 2.2 

Medidas destinadas a otimizar os efeitos positivos: 

• Condição de elegibilidade:  

o Assegurar que a produção de energia renovável assegura uma redução paralela 

do consumo de energia a partir de fontes convencionais/fósseis de combustível. 

• Critérios de seleção das operações: 

o Quantidade de redução no consumo de energia de fontes 

convencionais/fósseis conseguida através da geração de energia renovável. 

Medidas preventivas e corretivas propostas: 

• Condições de elegibilidade:  

o Nos projetos sujeitos a Avaliação de Impacto Ambiental, devem ser fornecidas a 

resolução favorável e as condições integradoras de autorização.  

o Incluir o zoneamento da capacidade de carga ambiental da área do programa e 

limitar o financiamento a projetos localizados em áreas de máxima capacidade 

de carga ambiental (sensibilidade/vulnerabilidade mínima).  

o Em projetos de biomassa florestal, deve ser provado que a Rede Natura 2000 

não é afetada na área onde a matéria-prima é obtida. 

5.3.6. OE 2.4  

Medidas destinadas a otimizar os efeitos positivos: 

• Condição de elegibilidade:  

o Atingir uma redução líquida real e efetiva da utilização da água em benefício 

das massas de água e áreas protegidas afetadas, pelo menos igual à redução 

do recurso disponível estimada como resultado das alterações climáticas, tanto 

de jure como de facto (redução do volume concessional). 

• Critérios de seleção das operações: 

o Margem de adaptação às alterações climáticas deixada para o ecossistema que 

apoia a atividade.  
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o Grau de redução da pressão de abstração alcançada, tanto de facto (redução 

das abstrações - redução dos retornos) como de jure (redução dos volumes 

concessionais).  

o Grau de melhoria alcançado no espaço de mobilidade fluvial e condições 

hidromorfológicas.  

o Grau esperado de recuperação da vegetação natural nativa.  

o Grau esperado de redução de resíduos.  

o Grau de contribuição para a resolução de grandes problemas de resíduos. 

Medidas preventivas e corretivas propostas: 

• Condições de elegibilidade:  

o Prova da conclusão da Avaliação de Impacto Ambiental correspondente, 

quando aplicável, ou justificação de que a Rede Natura 2000 não é afetada. 

o Não considerar elegíveis operações elegíveis para aumentar a eficiência da 

utilização da água que não geram uma redução líquida da pressão de captação 

(redução das captações - redução dos retornos), nem são acompanhadas por 

reduções proporcionais no volume concessional.  

• Prevenção dos riscos de inundação:  

o As ações neste sentido devem prever previamente a autorização de ações na 

zona DPH e na zona policial, ou na DPMT pelos organismos competentes em 

matéria de água e costeira. 

5.3.7. OE 2.7  

Medidas destinadas a otimizar os efeitos positivos: 

• Incluir intervenções chave na lista de operações planeadas de importância estratégica.  

• Critérios de seleção das operações:  

o Ser incluído nos Quadros de Ação Prioritária Natura 2000 / planos de gestão.  

o Ser incluídos em instrumentos de gestão de espaços ou áreas protegidas, 

planos de conservação de espécies protegidas, para a reintrodução de espécies 

extintas, ou para o controlo de espécies exóticas invasoras.  

o Ser incluído no programa de ações de estratégias de infraestruturas verdes.  

o Ser incluído em programas de medidas em planos hidrológicos para a 

realização dos objetivos ambientais das áreas protegidas.  

o Ser incluído no programa de medidas de estratégias marinhas. 

Medidas preventivas e corretivas propostas: 
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• Condição de elegibilidade:  

o Demonstrar que a operação não conduz ao aumento da pressão humana sobre 

o ambiente natural, incluindo ocupação, exploração dos recursos naturais, 

poluição/descargas e perturbação através do aumento das visitas a áreas 

frágeis. 

5.3.8. OE INTERREG  

Medidas destinadas a otimizar os efeitos positivos: 

• Critérios de seleção das operações: A ser encontrado em Quadros de Ação Prioritária/ 

Planos de Gestão da Natura 2000, instrumentos de gestão de Espaços Naturais 

Protegidos , planos de espécies protegidas, estratégias de infraestruturas verdes. 

6. Como foram selecionadas as alternativas 

A proposta de programação com base na qual será estruturado o POCTEP 2021-2027, e que 

deverá orientar a execução do FEDER durante este período na zona transfronteiriça Espanha-

Portugal, foi o resultado de um complexo processo de recolha e análise de informação e reflexão 

no qual participaram, por um lado, as administrações estatais e regionais incluídas no Programa 

através da sua participação em grupos de trabalho e contribuições relacionadas com OP, 

Prioridades, OE e ações elegíveis e, por outro lado, as administrações ambientais e entidades 

interessadas, através dos processos de consulta pública colocados à disposição do procedimento 

administrativo de Avaliação Ambiental. 

O objetivo final deste trabalho foi o de identificar os desafios comuns da zona transfronteiriça 

Espanha-Portugal para os próximos anos, tendo em conta o âmbito previsto das ações de 

cooperação transfronteiriça no âmbito dos Programas INTERREG, as disparidades económicas, 

sociais e territoriais detectadas, e as necessidades conjuntas de investimento.  

As alternativas consideradas durante o processo de conceção da proposta de programação foram 

múltiplas, uma vez que, embora a referida "concentração temática" seja obrigatória, as 

percentagens que estão livremente à disposição do programador para a seleção dos OP35, como 

no caso da ISO136, poderiam ser relevantes em termos orçamentais. Além disso, não há limitações 

na seleção de OE correspondentes a cada OP. 

Com base nestas análises e no subsequente processo de reflexão conjunta com os diferentes 

organismos nacionais e territoriais envolvidos no planeamento, foram estabelecidos três cenários 

alternativos possíveis para estudo em relação ao Programa de Cooperação POCTEP 2021-2027. 

 
35 Pelo menos 60% do FEDER atribuído a cada programa INTERREG no âmbito das componentes 1, 2 e 3 a título de prioridades que não a 

assistência técnica, serão atribuídos a um máximo de três dos OP. 

36 Pelo menos 15% do FEDER atribuído a prioridades que não a assistência técnica a cada programa INTERREG ao abrigo das componentes 

1, 2 e 3 serão atribuídos ao objetivo específico INTERREG "melhor governação INTERREG" (ISO1) ou ao objetivo específico externo INTERREG 

"uma Europa mais segura e protegida" (ISO2). 
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O primeiro cenário analisado foi a "alternativa zero", ou seja, a não implementação do POCTEP e, 

portanto, a renúncia aos fundos disponíveis para esta área transfronteiriça. Esta alternativa não 

foi considerada, uma vez que a não obtenção do co-financiamento previsto para a execução de 

ações no domínio da cooperação através do FEDER implicaria uma grande perda de 

oportunidades para o domínio da cooperação transfronteiriça, que em alguns casos seria 

irrecuperável. 

A alternativa 1 analisada, denominada "alternativa contínua", implica continuidade com os eixos 

prioritários, objetivos temáticos, prioridades de investimento, objetivos específicos e tipo de 

projetos implementados no Programa POCTEP 2014-2020.  

Este cenário também não foi tido em conta, basicamente porque o novo período de planeamento 

2021-2027 definido na proposta de regulamento que estabelece disposições comuns sobre o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Plus, o Fundo de Coesão 

e o Fundo Europeu Marítimo e das Pescas, bem como as regras financeiras para estes fundos e 

para o Fundo de Asilo e Migração, o Fundo de Segurança Interna e o Instrumento de Gestão de 

Fronteiras e Vistos [COM(2018) 375 final], estabelece uma abordagem estratégica diferente, 

simplificando os onze objetivos temáticos utilizados no período 2014-2020 em cinco objetivos 

políticos, bem como estabelecendo a base para a concentração temática do FEDER e do FSE. 

Além disso, em conformidade com os objetivos políticos fixados, o FEDER e o Fundo de Coesão 

apoiam uma nova proposta de objetivos específicos. 

Todas estas modificações ao planeamento não permitem manter um cenário de continuidade 

entre o POCTEP 2021-2027 e a programação anterior. 

Finalmente, a Alternativa 2, chamada "Alternativa Selecionada" é definida na estrutura do OP 

estabelecida no novo período de planeamento 2021-2027. Este foi o cenário selecionado como a 

alternativa mais coerente relacionada com a identificação dos desafios comuns da zona 

transfronteiriça Espanha-Portugal para os próximos anos. 

Com base nestes desafios comuns identificados, foi formulado um conjunto de sete Prioridades, 

que actuarão como o nível mais elevado de programação, e que estão diretamente ligados a 

quatro Objetivos Políticos (OP), 12 Objetivos Específicos (OE) e um Objetivo Específico INTERREG 

(ISO1), cumprindo assim os regulamentos relevantes de "concentração temática". 

No entanto, como acima mencionado, o processo de programação deriva de uma análise sólida 

que justifica a seleção das prioridades propostas que, de um ponto de vista ambiental, vão ter um 

impacto positivo muito importante no território, principalmente através do desenvolvimento de 

duas das sete prioridades formuladas: 

▪ Prioridade 3. Impulsionar a transição ecológica e a adaptação às alterações 

climáticas da zona transfronteiriça através da cooperação como instrumento para 

promover economias verdes e azuis. 

▪ Prioridade 4. Proteger e conservar a biodiversidade em áreas naturais e melhorar os 

ecossistemas naturais e o ambiente urbano na área transfronteiriça através da 

cooperação. 
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Esta alternativa 2, além disso, está mais de acordo com as novas exigências das políticas de 

coesão, que justificam a necessidade de investimento ambiental e climático de pelo menos 30% 

da ajuda europeia, em conformidade com o Regulamento das Disposições Comuns. Por outro 

lado, tanto a Espanha como Portugal são obrigados a cumprir os objetivos estabelecidos nas 

políticas ambientais e climáticas europeias, assim como os seus compromissos internacionais. 

Neste sentido, a Alternativa 2 assegura que a contribuição do Programa para o cumprimento 

destes objetivos é muito maior do que as outras alternativas analisadas. 

Além disso, salienta-se também que em qualquer alternativa de programação considerada para 

o POCTEP 2021-2027, na fase de seleção das operações dos convites à apresentação de projetos 

a desenvolver, estava previsto incluir critérios ambientais, independentemente da prioridade em 

que o convite foi enquadrado. 
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7. Programa de monitorização e vigilância ambiental 

7.1. Introdução 

O principal objetivo do Programa de Monitorização Ambiental é o estabelecimento de um sistema 

de monitorização ou vigilância para assegurar o cumprimento das indicações e medidas previstas 

no POCTEP 2021-2027, a fim de identificar prontamente efeitos adversos imprevistos e possibilitar 

a execução das medidas adequadas para os evitar, bem como para monitorizar e verificar o 

cumprimento, detectar os impactos produzidos e propor revisões, se necessário. 

O objetivo do Programa de Monitorização e Vigilância Ambiental é verificar a eficácia das medidas 

propostas no Relatório ambiental, modificando-as se necessário, a fim de evitar o aparecimento 

de impactos imprevistos associados ao POCTEP 2021-2027. 

Deve ter-se em conta que muitas das ações contempladas no programa são desenvolvidas através 

de projetos ou planos, uma certa proporção dos quais são sujeitos a avaliação ambiental. Nestes 

casos, as ações têm também o seu próprio programa específico de monitorização ambiental.  

7.2. Objetivos do programa de controlo e vigilância ambiental 

Os objetivos do Programa de Monitorização e Vigilância Ambiental são os seguintes: 

• Verificar a conformidade com as determinações da Declaração Ambiental Estratégica. 

• Conhecer a eficácia e a relação custo/benefício das principais medidas ambientais ou 

climáticas. 

• Compreender a contribuição real do Programa para o financiamento e a realização dos 

objetivos das principais políticas e compromissos nacionais em matéria de ambiente e 

clima. 

7.3. Tipo de relatórios 

A fim de acompanhar os efeitos ambientais do programa ao longo do horizonte do programa 

(2021-2027), serão elaborados resultados, relatórios de acompanhamento e avaliação. Estes 

relatórios serão periódicos e incluirão a evolução das variáveis representativas do 

desenvolvimento do POCTEP à medida que as ações previstas forem sendo concebidas, 

implementadas e postas em serviço. 

No mínimo, estão previstos relatórios para cobrir: 

• Alterações ao POCTEP 2021-2027 aprovado, com a periodicidade prevista. 

• A avaliação intercalar do POCTEP 2021-2027. 

• A preparação do Programa para o próximo período de programação. 

• Avaliação final. 

Os relatórios devem conter o seguinte conteúdo:  

• Evolução das medidas ambientais planeadas e grau de implementação. 

• Análise da evolução dos efeitos ambientais e dos indicadores ambientais.  
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• Resumo final e conclusões salientando os avanços mais importantes, bem como as 

dificuldades encontradas na implementação das medidas. 

Será incluída uma conclusão final na qual será analisado o cumprimento das determinações que 

possam ser estabelecidas pela autoridade ambiental competente, derivadas da Declaração 

Ambiental Estratégica.  

Estes relatórios servirão de base para a análise da situação ambiental resultante do POCTEP 2021-

2027. 

7.4. Monitorização ambiental e indicadores de desempenho 

O POCTEP é um instrumento estratégico de alto nível, que estabelece as medidas que devem ser 

subsequentemente implementadas no âmbito do programa pelas diferentes administrações e 

atores privados envolvidos na implementação das ações. 

O desenvolvimento do POCTEP será realizado através de instrumentos e projetos de planeamento 

territorial, alguns dos quais sujeitos a avaliação do impacto ambiental. O programa de 

monitorização previsto prevê estas fases de planeamento e projeto, e é nestas fases que muitas 

das medidas propostas devem ser determinadas, a sua eficácia analisada e os impactos 

ambientais produzidos devem ser monitorizados. 

Os indicadores propostos baseiam-se na lista de indicadores proposta no Anexo 9 do Documento 

de Definição do Âmbito de Aplicação e nos indicadores de monitorização propostos no POCTEP 

2021-2027. 

Tabla. 85. Indicadores do Programa de Monitorização e Vigilância Ambiental POCTEP 2021-2027 

Fator 
Âmbito 

conceitual 

Âmbito 

geográfico 
Indicador Unidade Origem 

Biodiversidade 

Rede Natura 

2000. Diretiva 

Habitats. 

Região 

biogeográfica 

(parte do âmbito 

do Programa) 

Habitats (Anexos I DH) total. Ha DAE 

Espécies (Anexo II DH) total.  Nº DAE 

Habitats que não têm um estatuto de conservação 

favorável. 
Ha DAE 

Espécies que não têm um estatuto de conservação 

favorável. 
Nº DAE 

Habitats que não tenham um estatuto de 

conservação favorável e que tenham identificado 

pressões ou ameaças dos sectores financiados 

pelo Programa 

Ha DAE 

Espécies que não têm um estatuto de conservação 

favorável e que identificaram pressões ou ameaças 

por parte dos sectores financiados pelo Programa. 

Nº DAE 

Rede Natura 

2000. Diretiva 

Aves. 
Regiões 

abrangidas pelo 

programa 

Total de espécies de aves (Anexo I DA).  Nº DAE 

Espécies com uma tendência decrescente a nível 

nacional (população, área).  
Ha DAE 

Espécies com tendências e pressões regressivas a 

nível nacional ou ameaças dos sectores financiados 

pelo Programa. 

Nº DAE 

Espécies 

protegidas 

População e área de distribuição das espécies 

ameaçadas mais relevantes na zona 

transfronteiriça 

Ha DAE 

Rede Natura 

2000. Sítios 

RCO 37: Área de sítios Natura 2000 abrangidos por 

medidas de proteção e restauração 
Ha 

POCTEP 

2021-2027 
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Fator 
Âmbito 

conceitual 

Âmbito 

geográfico 
Indicador Unidade Origem 

Água 

Grau de 

exploração do 

recurso. 

Pressões 

significativas 

Distrito de Bacia 

Hidrográfica (parte 

do âmbito do 

Programa) 

Índice de exploração da WEI+ do distrito e dos 

sistemas de exploração incluídos no âmbito do 

Programa.  

% DAE 

Redução prevista dos fluxos de águas superficiais e 

subterrâneas no distrito devido às alterações 

climáticas.  

% DAE 

Nº de massas de água de superfície na 

demarcação *. 
Nº DAE 

Nº de massas de água subterrâneas na 

demarcação*.  
Nº DAE 

Nº de massas de água de superfície na 

demarcação**  
Nº DAE 

Nº de massas de água subterrâneas na 

demarcação** 
Nº DAE 

Nº de áreas protegidas no distrito no âmbito do 

Programa que não cumprem os seus objetivos 

ambientais devido a impactos transfronteiriços na 

água, diferenciados por tipo (incluindo sítios 

Natura 2000 com habitats dependentes da água 

ou espécies alvo que não atingem um estado de 

conservação favorável devido a impactos 

transfronteiriços). 

Nº DAE 

Ar 

Emissões 

poluentes 
Regiões 

abrangidas pelo 

programa 

Emissões anuais de SO2, NOx, NMVOC, NH3 e 

PM2,5 por sector. 

Kt e CO2 

equivalentes d 
DAE 

Emissões 

poluentes 

Estimativa das emissões de gases com efeito de 

estufa 
tCO2 eq/ano 

POCTEP 

2021-2027 

Alterações 

climáticas 

Emissões (GHG)  

Regiões 

abrangidas pelo 

programa 

Emissões anuais de GEE, diretas e indiretas, por 

sectores diferenciados no Inventário Nacional de 

Emissões.  

Emissões 

anuais de SO2, 

NOx NMVOC, 

NH3 e PM2,5 

por sector. 

DAE 

Consumo total 

de energia 
Consumo total de energia por sector. kWh DAE 

Energia 

renovável 

instalada 

Capacidade operacional adicional instalada para 

energias renováveis 
MW 

POCTEP 

2021-2027 

Energia 

renovável 

instalada 

RCO 18 Habitação energeticamente eficiente Nº 
POCTEP 

2021-2027 

Energia 

renovável 

instalada 

RCO 19 Edifícios públicos com melhor 

desempenho energético 
Nº 

POCTEP 

2021-2027 

Energia 

renovável 

instalada 

RCO 84 Atividades-piloto desenvolvidas e 

implementadas conjuntamente em projetos 
Nº 

POCTEP 

2021-2027 

Energia 

renovável 

instalada 

RCR 26 Consumo anual de energia primária (dos 

quais: habitações, edifícios públicos, empresas, 

outros)  

MWh/ano 
POCTEP 

2021-2027 

Energia 

renovável 

instalada 

RCR 29 Estimativa das Emissões de Gases com 

Efeito de Estufa 
tCO2eq/ano 

POCTEP 

2021-2027 

Resíduos e 

entradas 

poluentes 

Produção de 

resíduos. 

Entradas 

Regiões 

abrangidas pelo 

programa 

Resíduos e subprodutos gerados por ano, por tipo T DAE 

População População 

Regiões 

abrangidas pelo 

programa 

População que beneficia de medidas de proteção 

contra perigos naturais não relacionados com o 

clima e perigos relacionados com a atividade 

humana 

Pessoas 
POCTEP 

2021-2027 
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Fator 
Âmbito 

conceitual 

Âmbito 

geográfico 
Indicador Unidade Origem 

Prevenção de 

riscos de 

catástrofes 

Catástrofes 

Regiões 

abrangidas pelo 

programa 

RCO 24 Investimentos em sistemas novos ou 

melhorados de monitorização, preparação, alerta e 

resposta a catástrofes 

Euros 
POCTEP 

2021-2027 

RCO 25 Proteção contra inundações de faixas 

costeiras, margens de rios e margens de lagos 

recentemente construídas ou consolidadas 

Km 
POCTEP 

2021-2027 

RCO 27 Estratégias nacionais e subnacionais de 

adaptação às alterações climáticas 
Estratégias 

POCTEP 

2021-2027 

RCO 28 Área coberta por medidas de proteção 

contra incêndios florestais 
Hectares 

POCTEP 

2021-2027 

RCO 38 Superfície de terrenos reabilitados apoiada Hectares 
POCTEP 

2021-2027 

RCO 121 Área coberta por medidas de proteção 

para catástrofes naturais relacionadas com o clima 

(para além de inundações e incêndios florestais) 

Hectares 
POCTEP 

2021-2027 

RCR 36 População que beneficia de proteção 

contra incêndios florestais 

 

Pessoas 
POCTEP 

2021-2027 

RCR 96 População que beneficia de medidas de 

proteção contra perigos naturais não relacionados 

com o clima e perigos relacionados com a 

atividade humana 

Pessoas 
POCTEP 

2021-2027 

Infraestruturas 

verdes 

Infraestruturas 

verdes 

Regiões 

abrangidas pelo 

programa 

RCO 26 Infraestruturas verdes construídas ou 

melhoradas para a adaptação às alterações 

climáticas 

Hectares 
POCTEP 

2021-2027 

Adaptação às 

alterações 

climáticas 

RCO 27 Estratégias nacionais e subnacionais de 

adaptação às alterações climáticas 
Estratégias 

POCTEP 

2021-2027 

Outros 

propósitos para 

além da 

adaptação às 

alterações 

climáticas 

RCO 36 Infraestruturas verdes apoiadas para 

outros fins que não a adaptação às alterações 

climáticas 

Hectares 
POCTEP 

2021-2027 

Sítios Natura 

2000 

RCO 37 Área de sítios Natura 2000 abrangidos por 

medidas de proteção e restauração 
Hectares 

POCTEP 

2021-2027 

Estratégias e 

planos de ação 

RCO 83 Estratégias e planos de ação 

desenvolvidos em conjunto 
Estratégias 

POCTEP 

2021-2027 

RCR 79 Estratégias e planos de ação comuns 

adotados por organizações 
Estratégias 

POCTEP 

2021-2027 

População 
RCR 95 População com acesso a infraestruturas 

verdes novas ou melhoradas 
Pessoas 

POCTEP 

2021-2027 

Património 

cultural 

Património 

cultural 

Regiões 

abrangidas pelo 

programa 

RCO 77 Infraestruturas culturais e turísticas 

apoiadas 
Infraestruturas 

POCTEP 

2021-2027 

RCO 83 Estratégias e planos de ação 

desenvolvidos em conjunto 

Estratégias / 

planos 

POCTEP 

2021-2027 

RCR 77 Visitantes a instalações culturais e turísticas 

apoiadas 
Pessoas 

POCTEP 

2021-2027 

RCR 79 Estratégias conjuntas e planos de ação 

adotados 

Estratégias / 

planos 

POCTEP 

2021-2027 

* No âmbito territorial do Programa 

** No âmbito do programa e que sofrem ou transmitem impactos transfronteiriços, diferenciando entre os que cumprem e os que não cumprem os seus objetivos 

ambientais, e indicando para estes últimos as pressões significativas que os causam (abstrações; regulação; poluição pontual; poluição difusa; poluição biológica; 

outra) e sector (condutor) e país que os causa. 

Fonte: Elaboração própria com base no Documento de Definição de Âmbito e nos indicadores do Programa. 

 



 

 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 307 

8. Síntese da avaliação dos impactos na Rede Natura 2000 

A área de cooperação Espanha-Portugal caracteriza-se por uma presença significativa de sítios da 

Rede Natura 2000. No caso de Portugal Continental 37, foi classificado um total de 62 SIC, cobrindo 

uma superfície total de 15.540 km2 (17,4% do território), enquanto as ZPE por sua vez contribuem 

com 9.210 km2, 10,3% do território continental, com 42 áreas declaradas.  

No caso de Espanha, a coincidência espacial das áreas catalogadas na Rede Natura 2000 é muito 

mais frequente; além disso, tendem a ser áreas naturais catalogadas no âmbito das redes de áreas 

protegidas das diferentes comunidades autónomas. Assim, extensas áreas montanhosas no sul e 

centro de Espanha dentro da área de cooperação são classificadas como SIC e ZPE, bem como 

com o estatuto de ZEC.  

Entre os sítios fronteiriços Natura 2000, a Espanha tem 11 sítios na zona fronteiriça, enquanto 

Portugal tem 12 sítios catalogados na Rede. Entre eles, sete têm, além disso, um marcado carácter 

transfronteiriço, continuando a área protegida de ambos os lados da fronteira; Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche e Dehesas de Jerez com Mourão/Moura/Barrancos, Arribes del Duero com 

Douro Internacional e Vale do Águeda, Tajo Internacional e Riberos com Tejo Internacional e Erges 

e Pônsul, Sierra de Gata e Valle de las Pilas com Serra da Malcata e Baixa Limia-Serra do Xurés 

com Serra do Gerês. 

O POCTEP 2021-2027 tem um marcado carácter verde, tal como estabelecido pelos objetivos 

ambientais e de alterações climáticas das políticas de coesão. Está estabelecido que pelo menos 

30% dos fundos europeus devem ser destinados ao cumprimento dos objetivos ambientais e 

climáticos. 

Neste sentido, o Programa inclui como objetivo político prioritário 2 " Uma Europa mais verde" 

que é desenvolvido em duas prioridades de investimento; Prioridade 3. Promover a transição 

ecológica e a adaptação às alterações climáticas na zona transfronteiriça através da cooperação 

como instrumento para promover economias verdes e azuis e, acima de tudo, a Prioridade 4. 

Proteger e conservar a biodiversidade em áreas naturais e melhorar os ecossistemas naturais e o 

ambiente urbano da área transfronteiriça através da cooperação. 

Neste sentido e no âmbito desta prioridade 4, foi selecionada a OE 2.7 para a promoção da 

biodiversidade e na qual foram propostas tipologias de ações financiáveis especificamente 

destinadas à Rede Natura 2000: 

• Ações para a proteção, restauração e utilização sustentável dos sítios Natura 2000 e 

quaisquer outras áreas legalmente protegidas, incluindo áreas protegidas por 

instrumentos internacionais. A conceção e implementação destas ações terá em conta o 

Quadro de Ação Prioritária (2021-2027) da Rede Natura de ambos os países. 

• Ações que envolvem o desenvolvimento de planos de gestão conjunta de zonas 

protegidas fronteiriças (Rede Natura 2000 e outras), incluindo medidas de adaptação às 

alterações climáticas, medidas para a conservação e recuperação de espécies 

ameaçadas, incorporando nelas o fator das alterações climáticas, e medidas de 

 
37 Estatísticas do Ambiente 2018. Instituto Nacional de Estatística www.ine.pt  
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prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras presentes na zona transfronteiriça, 

entre outras medidas possíveis. 

Além disso, são incluídos outros tipos de ações não diretamente relacionadas com a Rede Natura 

2000, mas que podem permitir o cumprimento de objetivos estreitamente relacionados com a 

rede, tais como ações que desenvolvam infraestruturas verdes no âmbito do desenvolvimento da 

Rede de Conectores Ecológicos Transfronteiriços, melhorando a biodiversidade e promovendo a 

conectividade entre áreas. 

No resto dos OP, prioridades e OE, selecionámos também tipos de ações que, embora não 

diretamente relacionadas com a Rede, podem indiretamente ter efeitos ambientais nestas áreas, 

basicamente devido à seleção de projetos em áreas ou territórios incluídos na Rede ou em áreas 

de influência.  

Como os projetos elegíveis não são conhecidos e apenas está disponível a tipologia de ações 

financiáveis, não é possível definir que partes da rede Natura 2000 são suscetíveis de ser afetadas 

pelo Programa. Só no caso das ações propostas pelos organismos regionais no âmbito do OP5 é 

que existe uma definição clara dos sítios selecionados (áreas funcionais) coincidindo com os sítios 

Natura 2000.  

É o caso da Norte-Galiza, que selecionou a área funcional que coincide com a Reserva da Biosfera 

Transfronteiriça Gerês-Xurés. Embora os tipos de ação a financiar no desenvolvimento do 

Programa ainda não tenham sido especificados, o tema escolhido é a ação ambiental, pelo que 

se pode assumir que serão desenvolvidos projetos com efeitos ambientais positivos para esta 

área protegida. 

Algo semelhante ocorre no caso do Norte-Castela e Leão, que identificou o espaço territorial da 

área funcional como coincidindo com os Espaços Naturais Protegidos limítrofes: Parque Natural 

de Montesinho - Reserva da Terra da Culebra e Parque Natural do Douro Internacional - Parque 

Natural de Arribes del Duero, com áreas dentro da Rede Natura 2000. O tema geral sobre o qual 

a estratégia será desenvolvida é o ambiente e o património natural e as ações a financiar estão 

estreitamente relacionadas com a valorização dos recursos endógenos associados às utilizações 

tradicionais do território. 

A área de cooperação Centro-Extremadura-Alentejo também identificou o espaço territorial 

coincidindo com algumas áreas da Rede, especificamente a Serra de Gata e Campiña Sur em 

Espanha. Neste caso, o tema geral sobre o qual a estratégia será desenvolvida é o desafio 

demográfico e algumas ações selecionadas estão relacionadas com a conservação do património 

natural e cultural destas áreas.  

Finalmente, a área de cooperação Alentejo-Algarve-Andaluzia identificou o espaço territorial da 

área funcional como coincidindo com os territórios do rio Guadiana - Faixa do Baixo Guadiana 

que estão relacionados com alguns territórios dentro da área Natura 2000 Vale do Guadiana. O 

tema geral sobre o qual a estratégia será desenvolvida é a promoção socioeconómica e as ações 

selecionadas giram em torno da atividade no rio Guadiana. 
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Tendo analisado os possíveis efeitos estratégicos do Programa para cada um dos OP, Prioridades 

de Investimento e OE, e determinado como as ações selecionadas podem ter potenciais efeitos 

ambientais estratégicos de acordo com as áreas de análise definidas na legislação de avaliação 

ambiental em vigor em Espanha e Portugal, bem como nas diferentes regiões, concluiu-se que os 

impactos estratégicos do POCTEP são na sua maioria positivos e neutros ou irrelevantes, com 

potenciais impactos negativos ocorrendo de uma forma muito residual e em condições muito 

específicas. 

Entre estas condições muito específicas; implementação de infraestruturas físicas no território ou 

promoção da atividade económica envolvendo ocupação de espaço, aumento do consumo de 

recursos e descargas ou poluição, envolvendo novas construções e aumento da presença e 

atividade humana no ambiente natural, os potenciais efeitos negativos têm um maior impacto se 

os projetos a financiar estiverem localizados em sítios da Rede Natura 2000. 

Quando esta análise de efeitos potenciais é transferida para sítios Natura 2000, os efeitos 

negativos potenciais são ainda muito baixos, apenas 11,5% das 113 ações selecionadas nos cinco 

OP e no EO-INTERREG (ISO 1) são susceptíveis de ter efeitos adversos nos sítios Natura 2000, e 

em qualquer caso, limitados às duas situações específicas acima delineadas. 

Esta percentagem de potenciais efeitos negativos inclui efeitos indiretos resultantes da 

implementação de projetos fora das áreas da Rede Natura 2000, mas na área de influência destas, 

tais como ações em áreas de captação a montante que podem ter certos efeitos ambientais sobre 

as massas de água ou a biodiversidade dentro da área protegida.  

Gráfico 17. Efeitos ambientais do POCTEP na Rede Natura 2000 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A seleção de um OP de natureza marcadamente ambiental com ações de impacto direto na Rede 

Natura 2000 implica a existência de efeitos estratégicos positivos, em alguns casos significativos, 

pois podem envolver cooperação transfronteiriça para a conservação da biodiversidade na 

própria Rede, aumentando a resiliência das florestas nativas face às alterações climáticas, a 

conservação e expansão das florestas nativas maduras, o fornecimento de infraestruturas verdes 

e uma melhor conectividade, e a prevenção e controlo de espécies invasoras.  
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Além disso, algumas ações sob OE 2.7 podem ter efeitos indiretos positivos reduzindo ou 

compensando os impactos das atividades humanas no ambiente natural, cooperação para reduzir 

conflitos com usos que prejudicam a biodiversidade (grandes carnívoros, por exemplo, lobos), 

redução das pressões causadas pelos sectores agrícola, florestal e turístico, e redução da poluição 

e das descargas. Tudo isto é apoiado pela possibilidade de escolher projetos que possam ser 

financiados no âmbito de programas transfronteiriços de sensibilização e educação ambiental. 

Por outro lado, a seleção de ações relacionadas com a promoção económica do rio Guadiana no 

âmbito da área funcional selecionada para o Alentejo-Algarve-Andaluzia relacionadas com a 

navegabilidade do rio Guadiana que podem envolver intervenções no calado, sinalização, 

competências, portos e cais para escalas, etc., são as únicas consideradas como tendo impactos 

ambientais estratégicos desfavoráveis ou negativos significativos, uma vez que podem ter um 

impacto permanente em aspetos como a biodiversidade, flora e fauna ou recursos hídricos.  

Em qualquer caso, quaisquer destas ações, tanto as relacionadas com o rio Guadiana como outras 

com potenciais efeitos adversos (infraestruturas físicas e promoção da atividade económica) que 

tenham lugar em zonas da Rede Natura 2000, serão sujeitas aos controlos e autorizações 

administrativas legalmente estabelecidos na sua regulamentação e regras de utilização e gestão, 

bem como nos procedimentos normais ou simplificados de avaliação ambiental. 

Para os projetos que podem ser financiados sem mecanismos de controlo de impacto, devem ser 

estabelecidas condições de elegibilidade nas quais deve ser demonstrado de forma coerente e 

realista que a operação não implica um aumento da pressão humana sobre o ambiente natural, 

incluindo a ocupação, a exploração dos recursos naturais, a poluição e o despejo, e o incómodo 

devido ao aumento das visitas a zonas frágeis. Seria aconselhável que os projetos com impacto 

nas massas de água a montante das zonas da Rede Natura 2000 demonstrassem uma redução 

líquida da pressão das captações (redução das captações - redução dos retornos), ou que fossem 

acompanhados de reduções proporcionais do volume da concessão, bem como que evitassem o 

risco de inundação (autorização de atividades na zona policial). 

Para projetos relacionados com a promoção de energias renováveis que possam envolver a 

presença de infraestruturas físicas no território, seria necessário incluir nas condições de 

elegibilidade, para os projetos sujeitos a AIA, a necessidade de uma resolução favorável à 

autorização e ao cumprimento das condições da Declaração. Neste caso específico, o documento 

de delimitação do âmbito estabelece outras condições de elegibilidade de projetos que devem 

ser tidas em conta na implementação do Programa em cada um dos convites à apresentação de 

propostas, tais como a limitação do financiamento a projetos localizados em áreas de máxima 

capacidade de carga ambiental (sensibilidade/vulnerabilidade mínima). Nos projetos de biomassa 

florestal, provar que não geram efeitos na Rede Natura 2000 na área onde a matéria-prima é 

obtida.  
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9. Dificuldades encontradas na elaboração do documento ambiental estratégico 

A preparação deste documento de Avaliação Ambiental não tem sido isenta de dificuldades. Em 

geral, podem ser classificados em três tipos de dificuldades: incerteza, prazos e informação 

disponível. 

A incerteza tem acompanhado não só a elaboração deste documento Avaliação Ambiental, mas 

tem sido inerente a todo o desenvolvimento do projeto POCTEP 2021-2027. Este problema já foi 

observado nos documentos que acompanham o pedido para o início da avaliação ambiental 

estratégica. 

É verdade que qualquer processo de AAE tem uma certa componente de incerteza, mas é 

geralmente entre valores controlados. Neste documento, este valor tem sido muito elevado, 

essencialmente devido, por um lado, à falta de conhecimento da geografia final do Programa até 

ao final do processo e, por outro, à falta de definição dos OP, prioridades, OE e ações financiáveis 

definitivas até há pouco tempo. 

O problema de não conhecer o território final que faria parte do POCTEP 2021-2027 levou a um 

período de paralisia na preparação do Programa. A este respeito, o Secretariado Conjunto 

POCTEP (SC), as autoridades nacionais e regionais das áreas de cooperação tradicionalmente 

incluídas no Programa de Cooperação Espanha-Portugal INTERREG têm defendido a manutenção 

de toda a geografia que tem acompanhado estes programas desde a 1ª edição. No entanto, os 

postulados da Comissão Europeia reduziram esta geografia aos territórios fronteiriços de ambos 

os lados da fronteira, reduzindo o território de cooperação a menos de metade da área tradicional, 

com a consequente redução de um programa consolidado no território. 

O segundo tipo de dificuldade está intimamente relacionado com o anterior, uma vez que um é 

resultado do outro. Os prazos disponíveis para a elaboração desta AAE foram grandemente 

encurtados, sendo claramente quase insuficientes para o âmbito das informações relevantes 

solicitadas.  

No entanto, as principais dificuldades encontradas na preparação do documento ambiental 

estratégico têm estado relacionadas com a disponibilidade de informação ou com a 

homogeneidade das metodologias de análise de ambos os lados da fronteira. Particularmente no 

caso português, isto levou a um certo enviesamento no inventário em direcção ao lado espanhol. 

Este viés foi minimizado nos aspetos considerados fundamentais no âmbito e documento de 

parecer do organismo ambiental português; cumprimento dos objetivos ambientais e climáticos, 

relação com o resto do planeamento, recursos hídricos partilhados (fronteiriços e 

transfronteiriços), biodiversidade (espécies e habitats de interesse e planos de recuperação de 

espécies ameaçadas), áreas naturais protegidas (Rede Natura 2000), espécies exóticas invasoras e 

catalogação do BIC. 

A informação que tem sido mais difícil de localizar, ou porque não existe, como no caso da pegada 

de carbono da área de cooperação (foi escolhida uma estimativa per capita baseada em 

inventários nacionais de emissões), ou porque a fonte não pôde ser localizada, tem estado 

relacionada com espécies exóticas invasoras, especialmente cartografia detalhada, uma vez que, 

por exemplo, em Espanha existe um Catálogo de NIC e cartografia detalhada em grelhas de 10x10 

km, mas a sua contraparte em Portugal não pôde ser localizada. 
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Este mapeamento detalhado não pôde ser transferido na sua totalidade para o documento da 

AAE devido ao número de espécies (66) detectadas, o que inviabilizou a definição de um 

mapeamento viável para este projeto. As espécies foram rastreadas de acordo com a Lista de 

Espécies Exóticas de Interesse para a União Europeia no âmbito da Rede Europeia de Informação 

sobre Espécies Exóticas (EASIN) entre as que geram um elevado impacto e são motivo de 

preocupação para os dois Estados, tanto em espécies animais e vegetais terrestres, marinhos e de 

água doce. Além disso, apenas foram incluídas as NIC localizadas de ambos os lados da fronteira 

(natureza transfronteiriça) e as exclusivas de um dos países que poderiam passar para o outro 

país. 

Também foram encontrados problemas na identificação de agentes ambientais com capacidade 

para fornecer informação relevante. Neste caso, para os Quadros de Ação Prioritária, foi 

disponibilizada informação resumida no caso espanhol, tanto para o Governo Nacional como para 

as regiões. No entanto, não foi disponibilizada informação homogénea para a área portuguesa. 

Tem havido outro problema relacionado com a qualidade da água. A informação disponível é 

basicamente limitada ao nível de cada Estado, e não existe informação homogénea comparável 

de ambos os lados da fronteira. No final, foi decidido analisar as fichas das massas de água 

fronteiriças e transfronteiriças do 2º ciclo de planeamento, definindo as medidas do programa de 

medidas previstas nestas massas de água transfronteiriças que poderiam ser financiadas pelo 

POCTEP, identificando quais as medidas compatíveis com o Programa, a fim de alcançar os 

objetivos ambientais. 

É verdade que a maioria das observações feitas no parecer do organismo ambiental foram tidas 

em conta na elaboração da versão inicial do Programa e no presente documento, com o raciocínio 

em cada secção afim das considerações que, por diferentes razões, não foram tidas em conta. 

Outros tipos de informação para os quais não foi possível recolher informações homogéneas de 

ambos os países ou regiões de ambos os lados da fronteira foram cartografados em pormenor e 

medidas de ação dos planos de conservação, recuperação e reintrodução de espécies ameaçadas 

ou a cartografia da delimitação de Sítios de Interesse Cultural, outras áreas de património cultural 

excepcional e de paisagens de valor excepcional, nas quais 

• ou existem proibições e limitações específicas de natureza exclusiva sobre o tipo de 

ações potencialmente elegíveis para financiamento ao abrigo do Programa (efeito 

negativo). 

• ou têm elementos relacionados noutro Estado participante e são susceptíveis de 

melhorias significativas através da adopção de iniciativas conjuntas de proteção e 

gestão transfronteiriça. 

É previsível que, durante a execução do programa, qualquer tipo de ação abrangida por ambos 

os cenários terá de ser aprovada pela autoridade competente para que seja elegível. 
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10. Resumo não técnico 

A Avaliação Ambiental do POCTEP 2021-2027 é realizada de acordo com o procedimento 

estabelecido na Lei 21/2013, de 9 de Dezembro, sobre avaliação ambiental, pelo Governo 

espanhol; e no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, que estabelece o regime jurídico 

da avaliação do impacto ambiental (AIA) de projetos públicos e privados que possam ter efeitos 

significativos no ambiente, pelo Governo português, ambos documentos resultantes da 

transposição da Diretiva n.º 2011/92/UE. Este procedimento inclui a preparação, pelo órgão 

substantivo, deste Relatório ambiental (AAE), que cumpre as disposições do Documento de 

Definição do Âmbito para a Avaliação Ambiental do Programa INTERREG Espanha-Portugal 

(POCTEP).  

Dos 5 objetivos políticos que o Regulamento das Disposições Comuns estabelece para orientar o 

processo de programação com a intenção de que os Estados-Membros e as regiões ou, neste 

caso, a área de cooperação, possam determinar as suas prioridades, o POCTEP 2021-2027 inclui 

quatro OP, mais um objetivo específico INTERREG (ISO1): 

• OP 1: "Uma Europa mais competitiva e inteligente, promovendo a transformação 

económica inovadora e inteligente e a conectividade regional às tecnologias da 

informação e da comunicação". 

• OP2: "Uma Europa mais verde, de baixo carbono, em transição para uma economia de 

carbono líquido zero e resistente, promovendo uma transição energética limpa e 

equitativa, investimento verde e azul, economia circular, mitigação e adaptação às 

alterações climáticas, prevenção e gestão de riscos e mobilidade urbana sustentável". 

• OP4. "Uma Europa mais social e inclusiva, através da implementação do pilar europeu 

dos direitos sociais". 

• OP 5: "Uma Europa mais próxima dos seus cidadãos, promovendo o desenvolvimento 

integrado e sustentável de todos os tipos de territórios e iniciativas locais". 

• OE-INTERREG (ISO1). "Melhor governação da cooperação". 

A seleção destes Objetivos Temáticos deriva do diagnóstico do território realizado anteriormente. 

Especificamente, a zona transfronteiriça Espanha-Portugal é composta por 36 NUTS 3 

pertencentes a ambos os países, assegurando a coerência e a continuidade das zonas 

estabelecidas no período de programação anterior.  

A zona de cooperação é um território periférico dominado pelo território rural, especialmente na 

zona portuguesa, marcado por uma desconexão com o resto das zonas dos dois países e com a 

UE, e caracterizado por uma marcada dualidade inland-coastal. 

A população mantém um envelhecimento progressivo que consolida a tendência para o 

despovoamento do território de cooperação, afetando especialmente as zonas portuguesas e, 

sobretudo, as zonas rurais interiores. Além disso, existem sectores da população em alto risco de 

exclusão social.  
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Tem havido uma regressão histórica da economia na zona NUTS 3 no processo de convergência 

com a UE27, com um aumento das diferenças territoriais internas entre as regiões mais dinâmicas 

e as mais atrasadas, o que se reflecte num tecido produtivo mais ou menos estável, embora em 

desigualdade com o seu meio envolvente, onde se pode observar um crescimento mais intenso 

do número de empresas.  

O tecido empresarial é dominado por microempresas, concentradas em sectores de atividade 

ligados aos serviços. A concentração da atividade no sector dos serviços significa que o maior 

peso do emprego está em atividades que geram menos valor acrescentado.  

A área transfronteiriça é notável pela existência de uma elevada percentagem da população 

economicamente ativa localizada no estrato educacional mais baixo, o que constitui uma barreira 

ao crescimento económico, ao emprego e à produtividade na área da cooperação e aumenta o 

risco de exclusão social. O peso da mão-de-obra qualificada é muito baixo, o que gera défices no 

mercado de trabalho.  

Relativamente ao mercado de trabalho, na área da cooperação, a população empregada atinge 

uma taxa de 65,4%, mas com valores que permanecem longe da média da UE27 e do objetivo de 

emprego de 75% da Estratégia Europa 2020. Além disso, existe uma diferença de género na 

participação no mercado de trabalho na área de cooperação NUTS 2, com uma diferença de 

género de quase 10 pontos a favor dos homens. 

A área de cooperação não se destaca particularmente como uma área de inovação. O número de 

pessoal de I&D está a crescer na área da cooperação transfronteiriça, embora a um ritmo mais 

lento do que na média da UE27. Uma das razões possíveis para esta baixa taxa de inovação reside 

na escassa colaboração público-privada na geração e disseminação do conhecimento e na baixa 

proporção de PMEs que inovam internamente na área da cooperação. 

O POCTEP 2021-2027 procura não só responder aos défices detectados no diagnóstico, mas 

também estar de acordo com os objetivos e prioridades estabelecidos pela UE para os próximos 

anos; a inclusão dos ODS em todas as políticas e iniciativas da UE no quadro de ação que a Agenda 

2030 representa e nas seis prioridades estabelecidas pela estratégia da CE: 

• Um Pacto Verde Europeu, pelo qual a Europa pretende tornar-se o primeiro continente 

neutro em termos de clima, tornando-se uma economia moderna e eficiente em termos 

de recursos. 

• Uma Europa Apta para a Era Digital, que dará às pessoas no quadro da UE o poder de 

disporem de uma nova geração de tecnologias. 

• Uma economia ao serviço das pessoas, onde a UE deve criar um ambiente de 

investimento e crescimento mais atrativo que crie empregos de qualidade, 

especialmente para os jovens e as pequenas empresas. 

• Uma Europa mais forte no mundo, reforçando a sua voz no mundo, defendendo o 

multilateralismo e uma ordem mundial baseada em regras. 

• Promoção do nosso modo de vida europeu, em que a Europa deve proteger o Estado 

de direito se quiser defender a justiça e os valores fundamentais da UE. 
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• Um novo ímpeto para a democracia europeia, que deveria dar aos europeus uma maior 

voz e proteger a democracia contra interferências externas, como a desinformação e o 

discurso de ódio online. 

A crise global resultante da pandemia da COVID-19 forçou a uma revisão das necessidades de 

financiamento, concebida para impulsionar a recuperação através da adopção do maior pacote 

de estímulos alguma vez financiado na Europa. O orçamento a longo prazo da UE, juntamente 

com a Next Generation EU, um instrumento temporário concebido para impulsionar a 

recuperação, ajudará a reconstruir uma Europa pósCOVID-19, com base nos objetivos 

fundamentais de uma Europa mais verde, mais digital e resiliente. 

A coerência entre POCTEP e outros programas realizados com fundos da Política de Coesão é 

assegurada pelo envolvimento da coordenação nacional dos Estados envolvidos ao longo do 

processo de planeamento, bem como pelo facto da coordenação e cooperação com outros 

instrumentos de financiamento criar oportunidades para capitalizar os resultados do Programa e, 

consequentemente, multiplicar o seu impacto territorial. 

10.1. Principais características ambientais do território 

A zona de cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal é dominada por um clima temperado 

com verões secos e quentes nas zonas centro e sul, e verões mais amenos no norte. A precipitação 

anual na área de cooperação mostra um território muito seco, com um regime de precipitação 

anual muito baixo, embora com áreas mais chuvosas situadas no norte e nordeste da península. 

A existência de solos minerais tem servido para uma exploração mineira tradicional da área, 

principalmente dedicada à extração de pedras ornamentais para construção e minerais metálicos 

ao longo de toda a fronteira (pedreiras de granito ou extração de pirite e de cobre). 

A utilização da água é uma das questões mais importantes nas relações bilaterais entre Espanha 

e Portugal, uma vez que mais de 20% da zona fronteiriça é constituída por rios. No entanto, dentro 

da área de cooperação há um consumo significativo de água, numa área que se destaca pelo seu 

défice em recursos hídricos disponíveis e que enfrenta um cenário de alterações climáticas que 

irá aumentar ainda mais este défice. 

A pressão sobre os recursos hídricos em áreas das bacias do Duero, Tejo e Guadiana indica que 

o stress é grave. A maior parte da água é utilizada para consumo agrícola (60-70%). O consumo 

industrial é responsável por cerca de 20% e os usos domésticos representam cerca de 14% da 

procura. 

As bacias do norte tendem a ter uma qualidade ecológica e química mais elevada. No sul da 

península, estão a aparecer cada vez mais extensões com qualidade moderada ou mesmo má. A 

bacia do Guadiana é a bacia com os piores resultados em termos de qualidade da água. 

A maioria da população está ligada ao tratamento de águas residuais. No caso de Espanha, 98,4% 

da população estava ligada a alguma forma de tratamento, enquanto em Portugal a cobertura 

atingiu 85% da população. 
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A importante presença de áreas florestais e seminaturais, condiciona uma importante presença 

de espaços naturais de alto valor ecológico, com uma elevada biodiversidade natural em ambos 

os lados da fronteira. As zonas mais importantes são os parques nacionais (Zona Natural de 

Doñana em Huelva, Parque Nacional de Monfragüe em Cáceres e o Parque Nacional da Peneda-

Gerês, que abrange zonas do Alto Tâmega ao Alto Minho na fronteira com a Galiza), embora 

exista também uma importante rede de Reservas da Biosfera, declarada por regulamentos 

internacionais. 

De ambos os lados da fronteira há muitos sítios incluídos na Rede Natura 2000, em muitos casos 

sobrepondo-se aos caracterizados como SIC, ZEP e ZEC. Muitos deles têm estatuto de proteção 

internacional. Estes sítios da Rede Natura 2000 representam 60% e 97% da área total coberta por 

áreas protegidas em Espanha e Portugal, respectivamente. 

O estado de conservação é bom para espécies de mamíferos e plantas floríferas e pobre 

principalmente para invertebrados e peixes. O Oceano Atlântico é uma das áreas marinhas mais 

afetadas pela degradação dos ecossistemas marinhos e costeiros que afetam espécies e habitats, 

por vezes de forma irreversível. 

As alterações climáticas são um dos principais desafios enfrentados não só por este território, mas 

pela humanidade no seu conjunto. A este respeito, existe uma grande diferença entre as emissões 

de GEE de Espanha e Portugal, uma vez que, enquanto Portugal nunca excedeu 40.000.000 tCO2eq 

no ano base das emissões (2005), Espanha já tinha mais de 183.000.000 tCO2eq no mesmo ano.  

A coincidência entre estes dois territórios está centrada no facto de, segundo os últimos dados 

oficiais (2019 para Espanha e 2018 para Portugal), as suas emissões terem diminuído 

consideravelmente em comparação com os anos anteriores. Os transportes continuam a ser o 

sector mais emissor, seguido da indústria, da produção de electricidade e do sector primário como 

um todo. 

No âmbito da área de cooperação, os impactos mais relevantes das alterações climáticas 

concentrar-se-ão nos riscos de seca e incêndio, embora muitos dos riscos naturais a que a área 

de cooperação está sujeita irão ver os seus efeitos aumentar em probabilidade, frequência e 

intensidade. 

Os riscos de conservação do solo como a erosão, desertificação, deslizamentos de terras e 

incêndios florestais serão uma ocorrência frequente nos próximos anos, favorecida pelos 

impactos esperados das alterações climáticas: aumento das temperaturas, proliferação de 

fenómenos meteorológicos extremos, redução da precipitação, aumento do stress hídrico na 

vegetação, etc.  

A erosão é um dos problemas ambientais mais graves que afetam o ambiente natural, uma vez 

que causa a perda de fertilidade dos solos agrícolas e florestais, a aceleração da degradação da 

cobertura vegetal e a redução da regulação natural da água. Afeta consideravelmente a parte 

norte da zona de cooperação, na fronteira entre a Galiza e a parte norte de Portugal. 

Na área da cooperação, a sensibilidade à desertificação varia muito dependendo do território, 

com um gradiente norte-sul que vai de baixa a moderada sensibilidade, mas com alta 

sensibilidade em áreas específicas do sul de Portugal. 
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O risco de incêndio na área de ambos os lados da fronteira é considerado extremo e deve ser tido 

em conta durante todo o período de planeamento. 

As zonas mais expostas à escassez de água situam-se no centro e sul de Portugal (Alentejo, Beira 

Baixa e Algarve) e parte da zona norte em contacto com o planalto central. Em Espanha, as zonas 

mais afetadas pelo impacto da seca dentro da zona de cooperação são a Extremadura e as 

províncias castelhanas limítrofes (Salamanca e Zamora meridional). 

As metas nacionais globais estabelecidas pela UE para a quota de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final de energia em 2020 foram fixadas em 31% para Portugal e 20% para 

Espanha. Existe alguma incerteza quanto ao cumprimento da meta em Espanha, enquanto em 

Portugal já foi atingido um valor muito próximo do valor-alvo. O défice está relacionado em 

ambos os países com a quota das energias renováveis nos transportes. 

No caso espanhol, o aumento das energias renováveis tem sido favorecido por uma importante 

utilização da biomassa como fonte de energia, seguida pela energia eólica e hídrica em terra. Em 

Portugal, a utilização de biomassa é muito mais concentrada, embora o vento e a hidroeléctrica 

em terra também sejam relevantes.  

A taxa de produção de resíduos na área da cooperação é elevada, especialmente devido à 

contribuição das regiões espanholas, e a taxa de tratamento de resíduos em aterros é superior à 

média europeia, também devido à utilização intensiva de aterros na área espanhola. As atividades 

industriais e de construção geram a maior quantidade de resíduos na área da cooperação. 

10.2. Avaliação estratégica do impacto  

O Programa de Cooperação Territorial Europeia Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 é um 

programa de cooperação baseada nas pessoas. Assim, como regra geral, observam-se efeitos 

positivos sobre a população.  

Em termos de efeitos estratégicos esperados, a maioria das ações elegíveis não têm efeitos 

significativos, são neutras ou irrelevantes de um ponto de vista ambiental e climático. Os efeitos 

positivos são evidentes e são responsáveis por quase 43% do total. Estes efeitos positivos estão 

relacionados com as alterações climáticas, poluição atmosférica, recursos hídricos e património 

cultural e natural. 

Os efeitos negativos podem afetar quase todos os aspetos ambientais, mas em condições muito 

específicas e num cenário muito conservador em termos de efeitos ambientais. Atingirão 

principalmente áreas protegidas, quando as ações envolverem a implementação de 

infraestruturas físicas no Espaços Naturais Protegidos  e na Rede Natura 2000, e na paisagem. 

Também são observados efeitos significativos no solo, principalmente devido à ocupação do 

espaço natural. 

Os efeitos associados às infraestruturas são considerados persistentes, duradouros e não 

reversíveis, uma vez que, embora as causas dos efeitos sejam removidas e o ambiente regresse à 

situação de base, a incerteza da correcção dos efeitos manter-se-ia muito elevada. 
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Há outra série de efeitos negativos associados a ações de promoção do crescimento económico 

no território em diferentes sectores. Estes tipos de efeitos negativos são bastante prováveis e 

frequentes, têm uma duração a longo prazo, mas caracterizam-se pela sua reversibilidade. Além 

disso, podem ter sinergias com outros efeitos neutros e irrelevantes que podem levar a outros 

efeitos negativos indiretos. 

É necessário prestar maior atenção às tipologias selecionadas na área funcional Alentejo-Algarve-

Andaluzia, que delimitou o espaço territorial da área funcional de uma forma que coincide com 

os territórios da Faixa do Rio Guadiana - Baixo Guadiana e um tema relacionado com a promoção 

socioeconómica. A inclusão de ações relacionadas com a navegabilidade do rio Guadiana. As 

ações incluem intervenções sobre o calado, sinalização, competências, portos e cais para escalas, 

etc.  

Algumas destas ações têm efeitos ambientais negativos, tais como a necessidade de dragagem 

de fundo para aumentar o calado, como já foi demonstrado noutros projetos de características 

semelhantes, como no caso do Guadalquivir, que têm tido muitos problemas nas suas declarações 

ambientais. Acima de tudo, podem afetar a biodiversidade, a flora e fauna e a água, com efeitos 

diretos permanentes ou efeitos indiretos devido a sinergias com outras áreas. 

A promoção de atividades económicas sustentáveis ligadas ao rio também pode ter efeitos 

negativos. Neste caso de menor importância, mas que pode ser desfavorável para a 

biodiversidade do rio, se forem promovidos projetos como a pesca desportiva, em que se deve 

prestar atenção à introdução de espécies alogénicas pesqueiras, como o peixe-gato, a carpa, a 

perca ou a truta arco-íris. 

Uma vez analisados os efeitos previsíveis do POCTEP 2021-2027 sobre o ambiente e o clima, 

propõe-se uma série de medidas corretivas ou critérios ambientais a ter em conta a fim de 

prevenir, reduzir e compensar os potenciais efeitos negativos que poderiam ser gerados, com 

base nos sistemas de autorização e de controlo administrativo dos projetos. 

Assim, em geral, a necessidade da resolução favorável obrigatória, declaração ou relatório de 

impacto ambiental, e a autorização substantiva que integra as condições incluídas na referida 

resolução é estabelecida para projetos sujeitos a avaliação ambiental de acordo com os anexos 

da Lei 21/2013. 

É particularmente importante prestar atenção às medidas preventivas e corretivas estabelecidas 

nas resoluções da Declaração Ambiental a fim de minimizar os efeitos negativos sobre o 

ambiente, especialmente no Espaços Naturais Protegidos e na Rede Natura 2000. 

Outros mecanismos de autorização e de controlo administrativo operacional são estabelecidos 

para os projetos localizados em zonas de elevado valor ecológico ou zonas ambientalmente muito 

sensíveis fora dos limites da rede Natura 2000. 

• Prova de que o projeto não afeta a Natura 2000 ou, se aplicável, justificação de que o 

projeto faz parte da gestão de um sítio ou é necessário para o mesmo. 

• Prova de ter autorização da administração ambiental ou cultural competente para os 

projetos que ocupam o domínio público da água, domínio público marítimo terrestre, 
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zonas de inundação, florestas de utilidade pública, trilhos de gado, áreas naturais 

protegidas que não a Rede Natura 2000 ou bens de interesse cultural. Se tal autorização 

não for legalmente exigida, deve ser apresentada uma justificação. 

• Nos projetos que envolvem a captação de recursos hídricos de massas de água, deve 

ser acreditado que existe uma concessão ou outro direito de utilização da água e que 

estão disponíveis contadores apropriados ou que o projeto os incorpora (Ordem 

ARM/1312/2009). Em projetos que causam descargas poluentes em massas de água, 

deve ser provada a existência de uma autorização de descarga. 

Também estabelece a necessidade de um maior controlo operacional sobre as condições de 

elegibilidade dos projetos, evitando projetos que possam utilizar condicionalidades de 

sustentabilidade de um ponto de vista puramente de marketing. A presença de impactos positivos 

deve ser apoiada por bases rigorosas, evitando, na medida do possível, projetos que, na realidade, 

geram resultados ambientais ou climáticos irrelevantes, efémeros, erráticos ou mesmo, em muitos 

casos, contraproducentes. 

Finalmente, a fim de monitorizar os efeitos ambientais da implementação do POCTEP 2021-2027, 

é definido um sistema de monitorização ambiental com base nos indicadores do Programa, que 

foi complementado com alguns dos indicadores propostos no Documento de Definição do 

Âmbito de Aplicação.   
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ANEXOS 

Anexo1. Rede Natura 2000 

Tabla. 86. Zonas de Proteção Especial das Aves (ZPE) no território do POCTEP 2021-2027   
ZPE 

CÓDIGO NOME 

ES0000003 PICOS DE EUROPA 

ES0000004 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 

ES0000014 MONFRAGÜE Y LAS DEHESAS DEL ENTORNO 

ES0000024 DOÑANA 

ES0000025 MARISMAS DEL ODIEL 

ES0000026 COMPLEJO ENDORREICO DE ESPERA 

ES0000027 LAGUNA DE MEDINA 

ES0000028 COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA 

ES0000029 COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 

ES0000030 COMPLEJO ENDORREICO DE PUERTO REAL 

ES0000031 SIERRA DE GRAZALEMA 

ES0000033 LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 

ES0000049 LOS ALCORNOCALES 

ES0000050 SIERRA DE HORNACHUELOS 

ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

ES0000052 SIERRA PELADA Y RIVERA DEL ASERRADOR 

ES0000053 SIERRA NORTE DE SEVILLA 

ES0000054 SOMIEDO 

ES0000055 FUENTES DEL NARCEA Y DEL IBIAS 

ES0000056 ENCINARES DEL RÍO ALBERCHE Y RÍO COFIO 

ES0000068 EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA 

ES0000069 EMBALSE DE CORNALVO Y SIERRA BERMEJA 

ES0000070 SIERRA DE SAN PEDRO 

ES0000071 LLANOS DE CÁCERES Y SIERRA DE FUENTES 

ES0000072 SIERRA GRANDE DE HORNACHOS 

ES0000085 RIBADEO 

ES0000086 RÍA DE ORTIGUEIRA E LADRIDO 

ES0000087 COMPLEXO INTERMAREAL UMIA - O GROVE, A LANZADA, PUNTA CARREIRÓN E LAGOA BODEIRA 

ES0000116 VALLE DE IRUELAS 

ES0000118 ARRIBES DEL DUERO - ZEPA 

ES0000140 BAHÍA DE CÁDIZ 

ES0000168 LLANURAS DE OROPESA, LAGARTERA Y CALERA Y CHOZAS 

ES0000176 COSTA DA MORTE (NORTE) 

ES0000184 VALLE DEL TIÉTAR - ZEPA 

ES0000185 CERRO DE GUISANDO - ZEPA 

ES0000186 PINARES DEL BAJO ALBERCHE - ZEPA 

ES0000188 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA - ZEPA 

ES0000189 CAMPO AZÁLVARO - PINARES DE PEGUERINOS - ZEPA 

ES0000190 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA - ZEPA 

ES0000194 OTEROS-CAMPOS 

ES0000198 LIÉBANA 

ES0000202 CAMPO DE AZABA - ZEPA 

ES0000204 TIERRA DE CAMPIÑAS 

ES0000206 CAÑONES DEL DUERO - ZEPA 

ES0000207 PENILLANURAS-CAMPOS SUR 

ES0000208 LLANURAS DEL GUAREÑA 

ES0000209 TIERRA DEL PAN 

ES0000210 ALTO SIL 

ES0000215 OTEROS-CEA 

ES0000216 LA NAVA-CAMPOS SUR 

ES0000217 PENILLANURAS-CAMPOS NORTE 

ES0000218 CAMPO DE ARGAÑÁN - ZEPA 

ES0000219 RÍO ALAGÓN 

ES0000220 RIBERAS DEL PISUERGA 

ES0000247 RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA Y YELTES 

ES0000258 COSTA DE FERROLTERRA - VALDOVIÑO 

ES0000272 BRAZO DEL ESTE 
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ES0000273 EMBALSE DE CORDOBILLA 

ES0000274 EMBALSE DE MALPASILLO 

ES0000275 COMPLEJO ENDORREICO DE LEBRIJA-LAS CABEZAS 

ES0000276 PEÑÓN DEL ZAFRAMAGÓN 

ES0000313 COMPLEXO LITORAL DE CORRUBEDO 

ES0000315 UBIÑA-LA MESA 

ES0000324 EMBALSE DE ARROCAMPO 

ES0000325 CAMPIÑA SUR - EMBALSE DE ARROYO CONEJOS 

ES0000326 EMBALSE DE BORBOLLÓN 

ES0000327 EMBALSE DE LOS CANCHALES 

ES0000328 EMBALSE DE MONTIJO 

ES0000329 EMBALSE DE VALDECAÑAS 

ES0000330 EMBALSE DE VALUENGO 

ES0000331 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ALMENDRALEJO 

ES0000332 LLANOS DE TRUJILLO 

ES0000333 LLANOS DE ZORITA Y EMBALSE DE SIERRA BRAVA 

ES0000334 SIERRAS CENTRALES Y EMBALSE DE ALANGE 

ES0000335 SIERRAS DE PEÑALSORDO Y CAPILLA 

ES0000337 ESTRECHO 

ES0000355 HURDES 

ES0000356 RIBEROS DEL ALMONTE 

ES0000358 CAMPO DE ALISTE 

ES0000359 CAMPOS DE ALBA 

ES0000361 DEHESA DE LOS RÍOS GAMO Y MARGAÑÁN 

ES0000362 LA NAVA-RUEDA 

ES0000364 OMAÑA - ZEPA 

ES0000365 PÁRAMO LEONÉS 

ES0000366 VALDERÍA-JAMUZ 

ES0000367 LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS 

ES0000368 RÍO TAJO INTERNACIONAL Y RIBEROS 

ES0000369 LLANOS DE ALCANTARA Y BROZAS 

ES0000370 SIERRA DE GATA Y VALLE DE LAS PILAS 

ES0000371 SIERRA DE MORALEJA Y PIEDRA SANTA 

ES0000372 COSTA DA MARIÑA OCCIDENTAL 

ES0000373 RÍA DE FOZ 

ES0000374 ANCARES 

ES0000375 ESTEIRO DO MIÑO 

ES0000376 BAIXA LIMIA - SERRA DO XURÉS 

ES0000393 AZUD DE BADAJOZ 

ES0000394 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAUCEDILLA 

ES0000395 CHARCA LA VEGA DEL MACHAL 

ES0000396 EMBALSE DE HORNO-TEJERO 

ES0000397 EMBALSE DE LA SERENA 

ES0000398 LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA 

ES0000399 EMBALSE DEL ZUJAR 

ES0000400 ARROZALES DE PALAZUELO Y GUADALPERALES 

ES0000401 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ACEDERA 

ES0000402 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE TRUJILLO 

ES0000403 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE FUENTE DE CANTOS 

ES0000404 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE GUAREÑA 

ES0000405 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LLERENA 

ES0000406 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ZAFRA 

ES0000407 NACIMIENTO DEL RÍO GEVORA 

ES0000408 VEGAS DEL RUECAS, CUBILAR Y MOHEDA ALTA 

ES0000409 COMPLEJO LAGUNAR EJIDO NUEVO 

ES0000410 COMPLEJO LOS ARENALES 

ES0000411 CHARCA DEHESA BOYAL NAVALMORAL 

ES0000412 CHARCA LA TORRE 

ES0000413 CHARCA ARCE DE ABAJO 

ES0000415 EMBALSE DE ALCÁNTARA 

ES0000416 EMBALSE DE ALDEA DEL CANO 

ES0000417 EMBALSE DE BROZAS 

ES0000418 EMBALSE DE TALAVÁN 
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ES0000420 EMBALSE DE VEGAS ALTAS 

ES0000421 EMBALSE GABRIEL Y GALÁN 

ES0000422 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA CIUDAD MONUMENTAL DE CÁCERES 

ES0000423 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE GARROVILLAS 

ES0000424 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 

ES0000425 MAGASCA 

ES0000426 PINARES DE GARROVILLAS 

ES0000427 RÍO Y PINARES DEL TIETAR 

ES0000428 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE CASA DE LA ENJARADA 

ES0000429 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE BROZAS 

ES0000430 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ALBURQUERQUE 

ES0000431 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE JARAIZ DE LA VERA 

ES0000432 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE RIVERA DEL FRESNO 

ES0000433 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE BELVIS DE MONROY 

ES0000434 CANCHOS DE RAMIRO Y LADRONERA 

ES0000436 A LIMIA 

ES0000437 PENA TREVINCA 

ES0000495 ESPACIO MARINO DE PUNTA DE CANDELARIA-RÍA DE ORTIGUEIRA-ESTACA DE BARES 

ES0000496 ESPACIO MARINO DE LA COSTA DE FERROLTERRA-VALDOVIÑO 

ES0000497 ESPACIO MARINO DE LA COSTA DA MORTE 

ES0000499 ESPACIO MARINO DE LAS RÍAS BAIXAS DE GALICIA 

ES0000501 ESPACIO MARINO DEL TINTO Y DEL ODIEL 

ES0000502 ESPACIO MARINO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

ES0000533 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

ES0000534 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA Y EL CACHÓN DE PLASENCIA 

ES1130009 SERRA DA ENCIÑA DA LASTRA 

ES1200001 PICOS DE EUROPA (ASTURIAS) 

ES1200008 REDES 

ES1200009 PONGA-AMIEVA 

ES1200016 RÍA DEL EO 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 

ES4110086 ENCINARES DE LA SIERRA DE ÁVILA - ZEPA 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 

ES4130010 SIERRA DE LOS ANCARES 

ES4130022 MONTES AQUILANOS 

ES4130024 SIERRA DE LA CABRERA - ZEPA 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 

ES4140011 FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA 

ES4140036 LA NAVA-CAMPOS NORTE 

ES4150005 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA -ZEPA 

ES4150006 CANDELARIO - ZEPA 

ES4150039 QUILAMAS - ZEPA 

ES4150087 RÍO ÁGUEDA 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 

ES4190009 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES - ZEPA 

ES4220003 RIOS DE LA CUENCA MEDIA DEL GUADIANA Y LADERAS VERTIENTES 

ES4220013 SIERRA DE LOS CANALIZOS 

ES4220015 SIERRAS DE ALMADEN, CHILLON Y GUADALMEZ 

ES4250001 SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIETAR Y ALBERCHE 

ES4250005 MONTES DE TOLEDO 

ES4250013 RIOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL TAJO Y BERROCALES DEL TAJO 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 

ES4310009 PUERTO PEÑA - LOS GOLONDRINOS 

ES4310042 SIERRA DE SIRUELA 

ES4320039 SIERRA DE LAS VILLUERCAS Y VALLE DEL GUADARRANQUE 

ES6120001 COLA DEL EMBALSE DE ARCOS 

ES6120002 COLA DEL EMBALSE DE BORNOS 

ES6120003 ESTUARIO DEL RÍO GUADIARO 

ES6120006 MARISMAS DEL RÍO PALMONES 

ES6120008 LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE 

ES6120014 LAGUNA DE LAS CANTERAS Y EL TEJÓN 

ES6130017 ALTO GUADIATO 

ES6150003 ESTERO DE DOMINGO RUBIO 
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ES6150005 MARISMAS DE ISLA CRISTINA 

ES6150006 MARISMAS DEL RÍO PIEDRAS Y FLECHA DEL ROMPIDO 

ES6150007 PEÑAS DE AROCHE 

ES6170001 LAGUNA DE LA RATOSA 

ES6180001 COMPLEJO ENDORREICO DE UTRERA 

ES6180003 LAGUNA DEL GOSQUE 

ES6180017 CAMPIÑAS DE SEVILLA 

PTCON0037 MONCHIQUE 

PTCON0057 CALDEIRÄO 

PTZPE0001 ESTUÁRIOS DOS RIOS MINHO E COURA 

PTZPE0002 SERRA DO GERÊS 

PTZPE0003 MONTESINHO/NOGUEIRA 

PTZPE0004 RIA DE AVEIRO 

PTZPE0005 PAUL DE ARZILA 

PTZPE0006 PAUL DA MADRIZ 

PTZPE0007 SERRA DA MALCATA 

PTZPE0008 PAUL DO BOQUILOBO 

PTZPE0009 ILHAS BERLENGAS 

PTZPE0011 ESTUÁRIO DO SADO 

PTZPE0012 AÇUDE DA MURTA 

PTZPE0013 LAGOA DE SANTO ANDRÉ 

PTZPE0014 LAGOA DA SANCHA 

PTZPE0015 COSTA SUDOESTE 

PTZPE0016 LEIXÃO DA GAIVOTA 

PTZPE0017 RIA FORMOSA 

PTZPE0018 SAPAIS DE CASTRO MARIM 

PTZPE0037 RIOS SABOR E MAÇÃS 

PTZPE0038 DOURO INTERNACIONAL E VALE DO ÁGUEDA 

PTZPE0039 VALE DO CÔA 

PTZPE0040 PAUL DO TAIPAL 

PTZPE0042 TEJO INTERNACIONAL, ERGES E PÔNSUL 

PTZPE0043 CAMPO MAIOR 

PTZPE0045 MOURÃO/MOURA/BARRANCOS 

PTZPE0046 CASTELA VERDE 

PTZPE0047 VALE DO GUADIANA 

PTZPE0051 MONFORTE 

PTZPE0052 VEIROS 

PTZPE0053 VILA FERNANDO 

PTZPE0054 SÃO VICENTE 

PTZPE0055 ÉVORA 

PTZPE0056 REGUENGOS 

PTZPE0057 CUBA 

PTZPE0058 PIÇARRAS 

PTZPE0059 TORRE DA BOLSA 

PTZPE0060 AVEIRO/NAZARÉ 

PTZPE0061 CABO RASO 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 

Tabla. 87. Sítios de Importância Comunitária (SIC) no território do POCTEP 2021-2027   
SIC 

CÓDIGO NOME 

ES0000003 PICOS DE EUROPA 

ES0000024 DOÑANA 

ES0000025 MARISMAS DEL ODIEL 

ES0000026 COMPLEJO ENDORREICO DE ESPERA 

ES0000027 LAGUNA DE MEDINA 

ES0000028 COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA 

ES0000029 COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARIA 

ES0000030 COMPLEJO ENDORREICO DE PUERTO REAL 

ES0000031 SIERRA DE GRAZALEMA 

ES0000033 LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 

ES0000049 LOS ALCORNOCALES 
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ES0000050 SIERRA DE HORNACHUELOS 

ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

ES0000052 SIERRA PELADA Y RIVERA DEL ASERRADOR 

ES0000053 SIERRA NORTE DE SEVILLA 

ES0000054 SOMIEDO 

ES0000068 EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA 

ES0000069 EMBALSE DE CORNALVO Y SIERRA BERMEJA 

ES0000070 SIERRA DE SAN PEDRO 

ES0000072 SIERRA GRANDE DE HORNACHOS 

ES0000116 VALLE DE IRUELAS 

ES0000140 BAHIA DE CÁDIZ 

ES0000168 LLANURAS DE OROPESA, LAGARTERA Y CALERA Y CHOZAS 

ES0000210 ALTO SIL 

ES0000337 ESTRECHO 

ES0000369 LLANOS DE ALCANTARA Y BROZAS 

ES1110001 ORTIGUEIRA-MERA 

ES1110002 COSTA ÁRTABRA 

ES1110003 FRAGAS DO EUME 

ES1110004 ENCORO DE ABEGONDO - CECEBRE 

ES1110005 COSTA DA MORTE 

ES1110006 COMPLEXO HÚMIDO DE CORRUBEDO 

ES1110007 BETANZOS - MANDEO 

ES1110008 CARNOTA - MONTE PINDO 

ES1110009 COSTA DE DEXO 

EN1110010 ESTACA DE BARES 

EN1110011 ESTEIRO DO TAMBRE 

EN1110012 MONTE E LAGOA DE LOURO 

ES1110013 XUBIA - CASTRO 

EN1110014 SERRA DO CAREÓN 

EN1110015 RÍO ANLLÓNS 

EN1110016 RÍO TAMBRE 

ES1120001 ANCARES - COUREL 

ES1120002 RÍO EO 

ES1120003 PARGA - LADRA - TÁMOGA 

ES1120004 A MARRONDA 

ES1120005 AS CATEDRAIS 

ES1120006 CARBALLIDO 

ES1120007 CRUZUL - AGÜEIRA 

ES1120008 MONTE FARO 

ES1120009 MONTE MAIOR 

ES1120010 NEGUEIRA 

ES1120011 RÍA DE FOZ - MASMA 

EN1120012 RÍO LANDRO 

ES1120013 RÍO OURO 

ES1120014 CANÓN DO SIL 

ES1120015 SERRA DO XISTRAL 

ES1120016 RÍO CABE 

ES1120017 COSTA DA MARIÑA OCCIDENTAL 

ES1130001 BAIXA LIMIA 

ES1130002 MACIZO CENTRAL 

ES1130003 BIDUEIRAL DE MONTEDERRAMO 

ES1130004 PENA VEIDOSA 

ES1130005 RÍO TÂMEGA 

ES1130006 VEIGA DE PONTELIÑARES 

ES1130007 PENA TREVINCA 

ES1130008 PENA MASEIRA 

ES1130009 SERRA DA ENCIÑA DA LASTRA 

ES1140001 SISTEMA FLUVIAL ULLA - DEZA 

ES1140002 RÍO LÉREZ 

ES1140003 A RAMALLOSA 

ES1140004 COMPLEXO ONS - O GROVE 

ES1140005 MONTE ALOIA 

ES1140006 RÍO TEA 
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ES1140007 BAIXO MIÑO 

ES1140008 BRAÑAS DE XESTOSO 

ES1140009 CABO UDRA 

ES1140010 COSTA DA VELA 

ES1140011 GÁNDARAS DE BUDIÑO 

ES1140012 ILLAS ESTELAS 

ES1140013 SERRA DO CANDÁN 

ES1140014 SERRA DO CANDO 

ES1140015 SOBREIRAIS DO ARNEGO 

ES1140016 ENSEADA DE SAN SIMÓN 

ES1200001 PICOS DE EUROPA (ASTURIAS) 

ES1200008 REDES 

ES1200009 PONGA-AMIEVA 

ES1200010 MONTOVO-LA MESA 

ES1200011 PEÑA UBIÑA 

ES1200016 RÍA DEL EO 

ES1200023 RÍO EO (ASTURIAS) 

ES1200037 ALLER-LENA 

ES1200046 VALGRANDE 

ES1200048 ALTO NAVIA 

ES1200056 FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS 

ES1300001 LIÉBANA 

ES3110005 CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA 

ES3110007 CUENCAS DE LOS RÍOS ALBERCHE Y COFIO 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 

ES4110020 PINAR DE HOYOCASERO 

ES4110034 SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA 

ES4110078 RIBERAS DEL RÍO ALBERCHE Y AFLUENTES 

ES4110097 CAMPO AZÁLVARO - PINARES DE PEGUERINOS 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 

ES4110112 ENCINARES DE LA SIERRA DE ÁVILA 

ES4110113 CERRO DE GUISANDO 

ES4110114 PINARES DEL BAJO ALBERCHE 

ES4110115 VALLE DEL TIÉTAR 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 

ES4130010 SIERRA DE LOS ANCARES 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 

ES4130037 HOCES DE VEGACERVERA 

ES4130038 SIERRA DE LA ENCINA DE LA LASTRA 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ÓRBIGO Y AFLUENTES 

ES4130076 RIBERAS DEL RÍO SIL Y AFLUENTES 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 

ES4130137 REBOLLARES DEL CEA 

ES4130145 LAGUNAS DE LOS OTEROS 

ES4130149 OMAÑA 

ES4140011 FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA 

ES4140053 MONTES DEL CERRATO 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 

ES4140129 MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE TORQUEMADA-ASTUDILLO 

ES4150032 EL REBOLLAR 

ES4150064 RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES Y AFLUENTES 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 

ES4150101 CANDELARIO 

ES4150107 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

ES4150108 QUILAMAS 

ES4150121 RIBERAS DEL RÍO ALAGÓN Y AFLUENTES 

ES4150125 RIBERAS DEL RÍO AGADÓN 

ES4150126 VALLE DEL CUERPO DE HOMBRE 
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ES4150127 RIBERAS DEL RÍO ÁGUEDA 

ES4160062 LAGUNAS DE COCA Y OLMEDO 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 

ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 

ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 

ES4180124 SALGÜEROS DE ALDEAMAYOR 

ES4180130 EL CARRASCAL 

ES4180147 HUMEDALES DE LOS ARENALES 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 

ES4190060 TEJEDELO 

ES4190061 QUEJIGARES DE LA TIERRA DEL VINO 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 

ES4190074 RIBERAS DEL RÍO ALISTE Y AFLUENTES 

ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 

ES4190131 RIBERAS DEL RÍO TUELA Y AFLUENTES 

ES4190132 RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y AFLUENTES 

ES4190133 CAMPO ALTO DE ALISTE 

ES4190134 LAGUNAS DE TERA Y VIDRIALES 

ES4190146 LAGUNAS Y PASTIZALES SALINOS DE VILLAFÁFILA 

ES4220003 RIOS DE LA CUENCA MEDIA DEL GUADIANA Y LADERAS VERTIENTES 

ES4220013 SIERRA DE LOS CANALIZOS 

ES4220015 SIERRAS DE ALMADEN, CHILLON Y GUADALMEZ 

ES4220017 ALCORNOCAL DEL ZUMAJO 

ES4250001 SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIETAR Y ALBERCHE 

ES4250005 MONTES DE TOLEDO 

ES4250006 RINCON DEL TOROZO 

ES4250013 RIOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL TAJO Y BERROCALES DEL TAJO 

ES4310003 COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 

ES4310008 ESTENA 

ES4310009 PUERTO PEÑA - LOS GOLONDRINOS 

ES4310010 LA SERENA 

ES4310015 RÍO ALCARRACHE 

ES4310017 RÍO ALJUCÉN BAJO 

ES4310019 RÍO ARDILA ALTO 

ES4310020 RÍO ARDILA BAJO 

ES4310022 RÍO GEVORA ALTO 

ES4310023 RÍO GUADALEMAR 

ES4310024 RÍO GUADAMEZ 

ES4310026 RÍO GUADIANA ALTO - ZUJAR 

ES4310027 RÍO GUADIANA INTERNACIONAL 

ES4310028 RÍO MATACHEL 

ES4310032 RIVERA DE LOS LIMONETES - NOGALES 

ES4310036 SIERRA DE EL ESCORIAL 

ES4310040 SIERRA DE MORALEJA 

ES4310042 SIERRA DE SIRUELA 

ES4310043 SIERRA DE VILLARES - BALBUENO 

ES4310045 VALDECIGÜEÑAS 

ES4310048 CORREDOR DEL LACARA 

ES4310049 CUEVA DEL VALLE DE SANTA ANA 

ES4310050 CUEVAS DE ALCONERA 

ES4310055 REFUGIO DE SIERRA PASCUALA 

ES4310059 RÍO GEVORA BAJO 

ES4310060 CORREDORES DE SIRUELA 

ES4310061 LAGUNA TEMPORAL DE MURTALES 

ES4310062 LAGUNA TEMPORAL DE TRES ARROYOS 

ES4310063 RÍO BEMBEZAR 
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ES4310064 RÍO ORTIGA 

ES4310065 RÍO PALOMILLAS 

ES4310066 SIERRA DE MARIA ANDRES 

ES4310067 SIERRAS DE ALOR Y MONTE LONGO 

ES4310068 SIERRAS DE BIENVENIDA Y LA CAPITANA 

ES4310069 CUEVA DEL AGUA 

ES4310070 MINA LAS MARIAS 

ES4310071 MINA LOS CASTILLEJOS 

ES4310072 MINA MARIQUITA 

ES4310073 MINA LOS NOVILLEROS 

ES4310074 ARROYOS CABRILES Y FRIEGAMUÑOZ 

ES4310075 RIVERA DE TALIGA 

ES4320001 CANCHOS DE RAMIRO 

ES4320002 CEDILLO Y RÍO TAJO INTERNACIONAL 

ES4320005 DEHESAS DEL RUECAS Y CUBILAR 

ES4320011 LAS HURDES 

ES4320013 GRANADILLA 

ES4320016 RÍO ALJUCEN ALTO 

ES4320018 RÍO ALMONTE 

ES4320021 RÍO ERJAS 

ES4320029 RÍO RUECAS ALTO 

ES4320030 RÍO SALOR 

ES4320031 RÍO TIETAR 

ES4320033 RIVERA DE LOS MOLINOS Y LA TORRE 

ES4320035 SIERRA DE CABEZAS DE AGUILA 

ES4320037 SIERRA DE GATA 

ES4320038 SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE 

ES4320039 SIERRA DE LAS VILLUERCAS Y VALLE DEL GUADARRANQUE 

ES4320046 REGATO GUADALTO 

ES4320047 SIERRAS DE RISCO VIEJO 

ES4320051 MINA DE LA AURORA 

ES4320052 MINA DE LA RIVERA DE ACEBO 

ES4320057 REFUGIO DEL ALTO DE SAN BLAS 

ES4320060 ARROYOS BARBAON Y CALZONES 

ES4320061 ARROYOS PATANA Y REGUEROS 

ES4320062 CAÑADA DEL VENERO 

ES4320063 EMBALSE ARCE DE ABAJO 

ES4320064 EMBALSE DE LANCHO 

ES4320065 EMBALSE DE PETIT I 

ES4320066 LAGUNA TEMPORAL DE CORRALES 

ES4320067 LAGUNA TEMPORAL DE VALDEHORNOS 

ES4320068 MÁRGENES DE VALDECAÑAS 

ES4320069 RÍO ESPERABAN 

ES4320070 RÍO GUADALUPEJO 

ES4320071 RÍOS ALAGON Y JERTE 

ES4320072 RÍOS ARRAGO Y TRALGAS 

ES4320073 RIVERA DE AURELA 

ES4320074 RIVERA DE MEMBRIO 

ES4320075 RIVERAS DE CARBAJO Y CALATRUCHA 

ES4320076 RIVERAS DE GATA Y ACEBO 

ES4320077 MONFRAGÜE 

ES4320078 MONASTERIO DE YUSTE 

ES4320079 MINA LA PALOMA 

ES4320080 TUNEL DE CAÑAMERO 

ES6120001 COLA DEL EMBALSE DE ARCOS 

ES6120002 COLA DEL EMBALSE DE BORNOS 

ES6120003 ESTUARIO DEL RIO GUADIARO 

ES6120006 MARISMAS DEL RÍO PALMONES 

ES6120008 LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE 

ES6120009 FONDOS MARINOS DE BAHIA DE CÁDIZ 

ES6120011 LAGUNA DE LOS TOLLOS 

ES6120013 SIERRA LÍJAR 

ES6120014 LAGUNA DE LAS CANTERAS Y EL TEJON 
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ES6120015 ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CÁDIZ 

ES6120017 PUNTA DE TRAFALGAR 

ES6120018 PINAR DE ROCHE 

ES6120019 RÍO SALADO DE CONIL 

ES6120020 TUNEL III DE BORNOS 

ES6120021 RIO GUADALETE 

ES6120022 BUNKER DEL TUFILLO 

ES6120023 CORRALES DE ROTA 

ES6120024 CUEVA DEL BUHO 

ES6120025 RÍO IRO 

ES6120026 CUEVA DE LAS MESAS DE ALGAR 

ES6120027 SALADO DE SAN PEDRO 

ES6120028 RÍO DE LA JARA 

ES6120029 BUNKER DEL SANTUARIO DE LA LUZ 

ES6120030 CUEVAS DE LA MUJER Y DE LAS COLMENAS 

ES6120031 RIOS GUADIARO Y HOZGARGANTA 

ES6120032 ESTRECHO ORIENTAL 

ES6120033 FONDOS MARINOS MARISMAS DEL RIO PALMONES 

ES6130007 GUADIATO-BEMBEZAR 

ES6130012 RÍO ZUJAR 

ES6130013 BARRANCOS DEL RIO RETORTILLO 

ES6130015 RÍO GUADALQUIVIR -TRAMO MEDIO 

ES6150001 LAGUNA DE EL PORTIL 

ES6150002 ENEBRALES DE PUNTA UMBRÍA 

ES6150003 ESTERO DE DOMINGO RUBIO 

ES6150004 LAGUNAS DE PALOS Y LAS MADRES 

ES6150005 MARIMAS DE ISLA CRISTINA 

ES6150006 MARISMAS DEL RÍO PIEDRAS Y FLECHA DEL ROMPIDO 

ES6150007 PEÑAS DE AROCHE 

ES6150009 DOÑANA NORTE Y OESTE 

ES6150010 ANDEVALO OCCIDENTAL 

ES6150012 DEHESA DEL ESTERO Y MONTES DE MOGUER 

ES6150013 DUNAS DEL ODIEL 

ES6150014 MARISMAS Y RIBERAS DEL TINTO 

ES6150015 ISLA DE SAN BRUNO 

ES6150016 ACEBUCHAL DE ALPÍZAR 

ES6150017 MARISMA DE LAS CARBONERAS 

ES6150018 RÍO GUADIANA Y RIBERA DE CHANZA 

ES6150019 BAJO GUADALQUIVIR 

ES6150020 ARROYO DEL ALAMILLO 

ES6150021 CORREDOR ECOLOGICO DEL RÍO TINTO 

ES6150022 RIVERA DE CHANZA 

ES6150023 DEHESA DE TORRECUADROS Y ARROYO DE PILAS 

ES6150024 EL JURE 

ES6150025 MINA CARPIO 

ES6150026 MINA SOTIEL CORONODA 

ES6150027 MINA ORIENTE 

ES6150028 ESTUARIO DEL RÍO PIEDRAS 

ES6150029 ESTUARIO DEL RÍO TINTO 

ES6170001 LAGUNA DE LA RATOSA 

ES6180001 COMPLEJO ENDORREICO DE UTRERA 

ES6180002 COMPLEJO ENDORREICO DE LA LANTEJUELA 

ES6180003 LAGUNA DEL GOSQUE 

ES6180004 SIERRA DE ALANÍS 

ES6180005 CORREDOR ECOLOGICO DEL RÍO GUADIAMAR 

ES6180006 LAGUNA DE CORIPE 

ES6180007 ARROYO DE SANTIAGO, SALADO DE MORAN Y MATABUEYES 

ES6180009 RÍO VIAR 

ES6180010 RIVERA DE CALA 

ES6180011 RÍO CORBONES 

ES6180012 MINAS EL GALAYO Y LA JABATA 

ES6180013 RÍO GUADAIRA 

ES6180014 SALADO DE LEBRIJA-LAS CABEZAS 
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SIC 

CÓDIGO NOME 

ES6180015 MINA EL ABREVADERO 

ES6180016 VENTA DE LAS NAVAS 

PTCON0001 PENEDA-GERÊS 

PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

PTCON0003 ALVÃO/MARÃO 

PTCON0004 MALCATA 

PTCON0005 PAUL DE ARZILA 

PTCON0006 ARQUIPÉLAGO DA BERLENGA 

PTCON0007 SÃO MAMEDE 

PTCON0008 SINTRA/CASCAIS 

PTCON0011 ESTUÁRIO DO SADO 

PTCON0012 COSTA SUDOESTE 

PTCON0013 RIA FORMOSA/CASTRO MARIM 

PTCON0014 SERRA DA ESTRELA 

PTCON0015 SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS 

PTCON0016 CAMBARINHO 

PTCON0017 LITORAL NORTE 

PTCON0018 BARRINHA DE ESMORIZ 

PTCON0019 RIO MINHO 

PTCON0020 RIO LIMA 

PTCON0021 RIOS SABOR E MAÇÃS 

PTCON0022 DOURO INTERNACIONAL 

PTCON0023 MORAIS 

PTCON0024 VALONGO 

PTCON0025 MONTEMURO 

PTCON0026 RIO VOUGA 

PTCON0027 CARREGAL DO SAL 

PTCON0028 SERRA DA GARDUNHA 

PTCON0029 CABEÇÃO 

PTCON0030 CAIA 

PTCON0031 MONFURADO 

PTCON0032 GUADIANA/ RIOJUROMENHA 

PTCON0033 CABRELA 

PTCON0034 COMPORTA/GALÉ 

PTCON0035 ALVITO/CUBA 

PTCON0036 GUADIANA 

PTCON0037 MONCHIQUE 

PTCON0038 RIBEIRA DE QUARTEIRA 

PTCON0039 SERRA D'ARGA 

PTCON0040 CORNO DO BICO 

PTCON0041 SAMIL 

PTCON0042 MINAS DE ST. ADRIÃO 

PTCON0043 ROMEU 

PTCON0044 NISA/LAGE DA PRATA 

PTCON0045 SICÓ/ALVAIAZERE 

PTCON0046 AZABUXO/LEIRIA 

PTCON0047 SERRAS DA FREITA E ARADA 

PTCON0048 SERRA DE MONTEJUNTO 

PTCON0049 BARROCAL 

PTCON0050 CERRO DA CABEÇA 

PTCON0051 COMPLEXO DO AÇOR 

PTCON0052 ÁREA/ODELOUCA 

PTCON0053 MOURA/BARRANCOS 

PTCON0055 DUNAS DE MIRA, GÂNDARA E GAFANHAS 

PTCON0056 PENICHE/SANTA CRUZ 

PTCON0057 CALDEIRÃO 

PTCON0058 RIA DE ALVOR 

PTCON0059 RIO PAIVA 

PTCON0060 SERRA DA LOUSÃ 

PTCON0061 RIA DE AVEIRO 

PTCON0063 MACEDA/PRAIA DA VIEIRA 

Fonte: MITECO e Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 
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Anexo2. Áreas Naturais Protegidas 

Tabla. 88. Espaços Naturais Protegidos em Espanha, localizados no território POCTEP 2021-2027   
Título Figura de proteção 

A Carballa da Rocha Monumento Natural 

A praia das Catedrais Monumento Natural 

Acantilado del Asperillo Monumento Natural 

Acebuche de El Espinillo Monumento Natural 

Acebuches del Rocío Monumento Natural 

Cascadas del Huesna Monumento Natural 

Cerro del Hierro Monumento Natural 

Chaparro de la Vega Monumento Natural 

Conjunto Lacustre de Somiedo Monumento Natural 

Corrales de Rota Monumento Natural 

Costa de Dexo Monumento Natural 

Cueva de Castañar Monumento Natural 

Cuevas de Fuentes de Leon Monumento Natural 

Duna de Bolonia Monumento Natural 

Encina de los Perros Monumento Natural 

Encina Dehesa de San Francisco Monumento Natural 

Fraga de Catasos Monumento Natural 

Lago de la Baña Monumento Natural 

Lago de Truchillas Monumento Natural 

Las Medulas Monumento Natural 

Los Barruecos Monumento Natural 

Mina La Jayona Monumento Natural 

Montera de Gossan Monumento Natural 

Peña de Arcos Monumento Natural 

Pino Centenario del Parador de Mazagón Monumento Natural 

Pregamento xeoloxico de Campodola-Leixazos Monumento Natural 

Punta del Boquerón Monumento Natural 

Ribera del Guadaira Monumento Natural 

Serra de Pena Corneira Monumento Natural 

Souto da Retorta Monumento Natural 

Souto de Rozabales Monumento Natural 

Tajos de Mogarejo Monumento Natural 

Tómbolo de Trafalgar Monumento Natural 

Huellas fósiles de medusas de Constantina Monumento Natural 

Castañar de Gallego Paisagem Protegida 

Corredor verde del Guadiamar Paisagem Protegida 

Monte Valcorchero Paisagem Protegida 

Penedos de Pasarela e Traba Paisagem Protegida 

Río Tinto Paisagem Protegida 

Val do rio Navea Paisagem Protegida 

Doñana Parque Nacional 

Monfragüe Parque Nacional 

Picos de Europa Parque Nacional 

Arribes del Duero Parque Natural 

Babia y Luna Parque Natural 

Bahía de Cádiz Parque Natural 

Baixa Limia-Serra do Xures Parque Natural 

Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixan Parque Natural 

Cornalvo Parque Natural 

Doñana Parque Natural 

Estrecho Parque Natural 

Fragas do Eume Parque Natural 

Montaña Palentina Parque Natural 

Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias Parque Natural 

La Breña y Marismas del Barbate Parque Natural 

Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto Parque Natural 

Las Batuecas-Sierra de Francia Parque Natural 

Las Ubiñas-La Mesa Parque Natural 

Los Alcornocales Parque Natural 

Monte Aloia Parque Natural 
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Título Figura de proteção 

O Invernadeiro Parque Natural 

Parque Natural Tajo Internacional Parque Natural 

Ponga Parque Natural 

Redes Parque Natural 

Serra da Enciña da Lastra Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Parque Natural 

Sierra de Grazalema Parque Natural 

Sierra de Hornachuelos Parque Natural 

Sierra Norte de Guadarrama Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla Parque Natural 

Somiedo Parque Natural 

Complejo Endorreico de Chiclana Reserva Natural 

Complejo Endorreico de Espera Reserva Natural 

Complejo Endorreico de la Lantejuela Reserva Natural 

Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas Reserva Natural 

Complejo Endorreico de Puerto Real Reserva Natural 

Complejo Endorreico de Utrera Reserva Natural 

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María Reserva Natural 

Garganta de los Infiernos Reserva Natural 

Isla de Enmedio Reserva Natural 

Laguna de El Portil Reserva Natural 

Laguna de Las Canteras y El Tejón Reserva Natural 

Laguna de Medina Reserva Natural 

Laguna del Gosque Reserva Natural 

Lagunas de Villafafila Reserva Natural 

Marisma de El Burro Reserva Natural 

Peñón de Zaframagón Reserva Natural 

Riberas de Castronuño - Vega del Duero Reserva Natural 

Valle de Iruelas Reserva Natural 

Fonte: MITECO, Elaboração própria 

Tabla. 89. Espaços Naturais Protegidos em Portugal localizados no território de cooperação 

POCTEP 2021-2027. 
Classificação Título 

Área Privada Protegida Faia Brava 

Monumento Natural Cabo Mondego 

Monumento Natural Portas de Rodäo 

Monumento Natural Pegadas de Dinossaurios de Ourém/Torres Novas 

Paisagem Protegida Serra do Açor 

Paisagem Local Protegida Serras do Socorro e Archeira 

Paisagem Local Protegida Fonte Benemola 

Paisagem Local Protegida Rocha da Pena 

Paisagem Protegida Regional Albufeira do Azibo 

Paisagem Protegida Regional Corno do Bico 

Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto 

Paisagem Protegida Regional Serra da Gardunha 

Paisagem Protegida Regional Serra de Montejunto 

Paisagem Protegida Regional Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos 

Paisagem Protegida Regional Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo 

Parque Nacional Peneda-Gerês 

Parque Natural Litoral Norte 

Parque Natural Ria Formosa 

Parque Natural Douro Internacional 

Parque Natural Serras de Aire e Candeeiros 

Parque Natural Serra da Estrela 

Parque Natural Serra de São Mamede 

Parque Natural Alvão 

Parque Natural Montesinho 

Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

Parque Natural Teixo Internacional 

Parque Natural Vale do Guadiana 

Parque Natural Regional Vale do Tua 
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Classificação Título 

Reserva Natural Berlengas 

Reserva Natural Estuário do Sado 

Reserva Natural Paul de Arzila 

Reserva Natural Dunas de Säo Jacinto 

Reserva Natural Serra da Malcata 

Reserva Natural Paul do Boquilobo 

Reserva Natural Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

Reserva Natural Lagos de Santo André e Sancha 

Reserva Natural Local Estuário do Douro 

Reserva Natural Local Paul da Tornada 

Fonte: Instituto da Conservação e das Florestas (INCF), 2021. Elaboração própria 

Tabla. 90. Espaços naturais com estatuto de proteção legal a nível regional no território de 

cooperação POCTEP 2021-2027 em Espanha. 
Categoria de proteção Título Código 

Andaluzia 

Monumento Natural Acantilado del Asperillo ES615015 

Monumento Natural Acebuche de El Espinillo ES615020 

Monumento Natural Acebuches del Rocío ES615016 

Monumento Natural Cascadas del Huesna ES618012 

Monumento Natural Cerro del Hierro ES618015 

Monumento Natural Chaparro de la Vega ES618013 

Monumento Natural Corrales de Rota ES612020 

Monumento Natural Duna de Bolonia ES612021 

Monumento Natural Encina de los Perros ES618017 

Monumento Natural Encina Dehesa de San Francisco ES615017 

Monumento Natural Montera de Gossan ES615021 

Monumento Natural Peña de Arcos ES612025 

Monumento Natural Pino Centenario del Parador de Mazagón ES615018 

Monumento Natural Punta del Boquerón ES612022 

Monumento Natural Ribera del Guadaira ES618018 

Monumento Natural Tajos de Mogarejo ES618016 

Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar ES612019 

Monumento Natural Huellas fósiles de medusas de Constantina ES618019 

Paisagem Protegida Corredor verde del Guadiamar ES618014 

Paisagem Protegida Rio Tinto ES610011 

Sítio Natural Brazo del Este ES618001 

Sítio Natural Cola del Embalse de Arcos ES612006 

Sítio Natural Cola del Embalse de Bornos ES612007 

Sítio Natural Embalse de Cordobilla ES610012 

Sítio Natural Embalse de Malpasillo ES610007 

Sítio Natural Enebrales de Punta Umbría ES615004 

Sítio Natural Estero de Domingo Rubio ES615005 

Sítio Natural Estuario del Rio Guadiaro ES612008 

Sítio Natural Isla del Trocadero ES612009 

Sítio Natural Lagunas de Palos y las Madres ES615006 

Sítio Natural Marismas de Isla Cristina ES615007 

Sítio Natural Marismas de Sancti Petri ES612010 

Sítio Natural Marismas del Odiel ES615001 

Sítio Natural Marismas del Rio Palmones ES612011 

Sítio Natural 
Marismas del Rio Piedras y Flecha del 

Rompido 
ES615008 

Sítio Natural Peñas de Aroche ES615009 

Sítio Natural Playa de los Lances ES612012 

Sítio Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador ES615010 

Parque Nacional Doñana ES610010 

Parque Natural Bahía de Cádiz ES612013 

Parque Natural Doñana ES610004 

Parque Natural Estrecho ES612023 

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate ES612014 

Parque Natural Los Alcornocales ES610005 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ES615011 
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Categoria de proteção Título Código 

Parque Natural Sierra de Grazalema ES610003 

Parque Natural Sierra de Hornachuelos ES613007 

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla ES618002 

Parque Periurbano Dunas de San Antón ES612017 

Parque Periurbano El Gergal ES618008 

Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano ES615013 

Parque Periurbano Hacienda Porzuna ES618010 

Parque Periurbano La Barrosa ES612018 

Parque Periurbano La Corchuela ES618009 

Parque Periurbano La Norieta ES615014 

Parque Periurbano La Saura ES612024 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana ES612001 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera ES612002 

Reserva Natural Complejo Endorreico de la Lantejuela ES618003 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas ES618004 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real ES612003 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Utrera ES618005 

Reserva Natural 
Complejo Endorreico del Puerto de Santa 

María 
ES612004 

Reserva Natural Isla de Enmedio ES615002 

Reserva Natural Laguna de El Portil ES615012 

Reserva Natural Laguna de Las Canteras y El Tejón ES612015 

Reserva Natural Laguna de Medina ES612005 

Reserva Natural Laguna del Gosque ES618006 

Reserva Natural Marisma de El Burro ES615003 

Reserva Natural Peñón de Zaframagon ES610006 

Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros ES618007 

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo ES618011 

Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja ES612016 

Reserva Natural Concertada Puerto Moral ES615019 

Castela e Leão 

Monumento Natural Lago de la Baña ES413002 

Monumento Natural Lago de Truchillas ES413003 

Monumento Natural Las Medulas ES413005 

Parque Natural Arribes del Duero ES410002 

Parque Natural Babia y Luna ES413001 

Parque Natural Montaña Palentina ES414001 

Parque Natural 
Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de 

Porto 
ES419001 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia ES415001 

Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama ES416003 

Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre ES413004 

Parque Regional Sierra de Gredos ES411001 

Reserva Natural Lagunas de Villafafila ES419002 

Reserva Natural Riberas de Castronuño - Vega del Duero ES418001 

Reserva Natural Valle de Iruelas ES411002 

Extremadura 

Árvore Singular Abedular del Puerto de Honduras EN432016 

Árvore Singular Alcornoque de la Dehesa ES432041 

Árvore Singular Alcornoque de la Dehesa Boyal de Mirabel ES432055 

Árvore Singular Alcornoque de la Fresneda ES432007 

Árvore Singular Alcornoque de los Cercones ES432042 

Árvore Singular Alcornoque de los Galaperales ES431029 

Árvore Singular Alcornoque del Venero ES432043 

Árvore Singular Alcornoque El Abuelo ES431009 

Árvore Singular Alcornoque Padre Nuestro o Santo ES432044 

Árvore Singular Almendro Real EN431011 

Árvore Singular Almez de Lugar Nuevo EN432019 

Árvore Singular Castaño de la Escarpia ES432008 

Árvore Singular Castaño del Cobijo ES432047 

Árvore Singular Castaños de Calabazas ES432020 

Árvore Singular Castaños de Escondelobo o Condelobo ES432039 

Árvore Singular Castaños de la Fuente de las Escobanchas ES432040 

Árvore Singular Castaños del Temblar ES432009 
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Categoria de proteção Título Código 

Árvore Singular Cedro de Gata ES432021 

Árvore Singular Charneca del Cuquil EN431019 

Árvore Singular Cinamomos del Bulevar del Pilar EN431016 

Árvore Singular Ciprés Calvo de la Mimbre ES431030 

Árvore Singular El Mesto de la Dehesa ES432050 

Árvore Singular Encina de El Romo EN431013 

Árvore Singular Encina de la Romería ES431022 

Árvore Singular Encina de las Reliquias ES431023 

Árvore Singular Encina la Nieta ES432038 

Árvore Singular Encina la Terrona EN432011 

Árvore Singular Encina Solana o de Sebastián ES432033 

Árvore Singular Enebro de Carrascalejo ES432052 

Árvore Singular Enebro de las Mestas EN432012 

Árvore Singular Lorera de la Trucha ES432024 

Árvore Singular Madroña de Guijarroblanco ES432025 

Árvore Singular Magnolio de los Duran ES432031 

Árvore Singular Olivar de la Sierra ES431024 

Árvore Singular Olivo de la Tapada ES431010 

Árvore Singular Olmos de la Ermita de Belén EN431014 

Árvore Singular Palmeras del Bulevar del Pilar ES431032 

Árvore Singular Pinos de Tienza EN431017 

Árvore Singular Plátano del Vivero ES432026 

Árvore Singular Quejigos del Chorrero ES431031 

Árvore Singular Roble de la Nava ES432028 

Árvore Singular Roble de Prado Sancho ES432029 

Árvore Singular Roble de Romanejo o del Acarreadero EN432013 

Árvore Singular Roble del Saltadero ES432053 

Árvore Singular Roble Grande de la Solana ES432030 

Árvore Singular Tejos de Escobarejo ES432054 

Árvore Singular Tejos del Cerezal ES432006 

Área Privada de Interesse Ecológico Valdepajares de Tajo ES432056 

Corredor Ecológico e de Biodiversidade Corredor del Río Guadalupejo ES430002 

Corredor Ecológico e de Biodiversidade Corredor Pinares del Rio Tiétar EN432015 

Corredor Ecológico e de Biodiversidade Rio Alcarrache ES431005 

Corredor Ecológico e de Biodiversidade Río Bembézar EN431012 

Corredores Ecoculturais Camino de Trevejo a Jalama ES432057 

Site de Interesse Científico Cañada de Sierra Calera EN431018 

Site de Interesse Científico Dehesa del Rincón ES43102020 

Site de Interesse Científico El Guapero ES431021 

Site de Interesse Científico El Sierro ES432051 

Site de Interesse Científico Minas de Santa Marta ES431035 

Site de Interesse Científico Piedra Furada ES431025 

Site de Interesse Científico Sierra de los Olivos ES431026 

Site de Interesse Científico 
Sierra del Cordel y Minas de Burguillos del 

Cerro 
ES431033 

Site de Interesse Científico Sierra Utrera ES431027 

Site de Interesse Científico Volcán de El Gasco EN432014 

Monumento Natural Cueva de Castañar ES432004 

Monumento Natural Cuevas de Fuentes de Leon ES431006 

Monumento Natural Los Barruecos ES432003 

Monumento Natural Mina La Jayona ES431002 

Paisagem Protegida Castañar de Gallego ES432046 

Paisagem Protegida Monte Valcorchero ES432035 

Parque Nacional Monfragüe ES432001 

Parque Natural Cornalvo ES431001 

Parque Natural Parque Natural Tajo Internacional ES432036 

Parque Peri-urbano de Conservação e Lazer Charca de Brozas ES432034 

Parque Peri-urbano de Conservação e Lazer Dehesa Boyal de Aceituna ES432058 

Parque Peri-urbano de Conservação e Lazer Dehesa Boyal de Montehermoso ES432048 

Parque Peri-urbano de Conservação e Lazer Dehesa Camadilla de Almaraz ES432049 

Parque Peri-urbano de Conservação e Lazer El Chaparral ES431037 

Parque Peri-urbano de Conservação e Lazer La Pisá del Caballo EN431015 

Parque Peri-urbano de Conservação e Lazer Las Quinientas ES431034 

Parque de Conservação e Lazer de Periurban Los Baselisos ES431036 
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Categoria de proteção Título Código 

Parque de Conservação e Lazer de Periurban Moheda Alta ES431007 

Parque de Conservação e Lazer de Periurban Sierra de Azuaga ES431008 

Parque de Conservação e Lazer de Periurban Tres Arroyos ES431028 

Reserva Natural Garganta de los Infiernos ES432002 

Área de interesse regional Embalse de Orellana y Sierra de Pela ES431003 

Área de interesse regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes ES432005 

Área de interesse regional Sierra de San Pedro ES430001 

Área de interesse regional Sierra Grande de Hornachos ES431004 

Galiza 

Pântano Protegido 
Complexo das Praias, Duna e lagoa de 

Corrubedo 
EN111005 

Pântano Protegido 
Complexo intermareal Umia - O Grove, A 

Lanzada, punta Carreiron e lagoa Bodeira 
EN114018 

Pântano Protegido Lagoa e Areal de Valdoviño EN111006 

Pântano Protegido Ria de Ortigueira e Ladrido EN111007 

Pântano Protegido Ria de Ribadeo ES112003 

Monumento Natural A Carballa da Rocha EN113016 

Monumento Natural A praia das Catedrais EN112019 

Monumento Natural Costa de Dexo EN111003 

Monumento Natural Fraga de Catasos ES114002 

Monumento Natural Pregamento xeoloxico de Campodola-Leixazos ES112005 

Monumento Natural Serra de Pena Corneira EN113015 

Monumento Natural Souto da Retorta ES112001 

Monumento Natural Souto de Rozabales ES113003 

Paisagem Protegida Penedos de Pasarela e Traba ES111029 

Paisagem Protegida Val do rio Navea EN113014 

Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures ES113001 

Parque Natural 
Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de 

Carregal e Vixan 
ES111001 

Parque Natural Fragas do Eume EN111002 

Parque Natural Monte Aloia ES114001 

Parque Natural O Invernadeiro ES113002 

Parque Natural Serra da Enciña da Lastra ES113004 

Sítio natural de interesse nacional A Curotiña ES111027 

Sítio natural de interesse nacional Cabo Vilan ES111026 

Sítio natural de interesse nacional Estaca de Bares ES111028 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais A Limia EN113013 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais A Marronda EN112004 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais A Ramallosa ES114003 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Ancares ES0000374 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Ancares - Courel ES1120001 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais As Catedrais ES112006 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Baixa Limia ES113005 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Baixa Limia-Serra do Xures ES113006 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Baixo Miño ES114004 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Betanzos-Mandeo EN111008 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Bidueiral de Montederramo ES113007 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Brañas de Xestoso ES114005 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Cabo Udra ES114006 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Cañón do Sil ES110002 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Carballido ES112008 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Carnota-Monte Pindo EN111009 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Complexo húmido de Corrubedo EN111010 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais 
Complexo intermareal Umia - O Grove, A 

Lanzada, punta Carreiron e lagoa Bodeira 
ES114007 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Complexo litoral de Corrubedo EN111011 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Complexo Ons-O Grove EN114014 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Costa Artabra EN111012 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Costa da Mariña Occidental ES0000372 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Costa da Mariña Occidental ES1120017 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Costa da Morte EN111013 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Costa da Morte Norte EN111014 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Costa da Vela ES114008 
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Categoria de proteção Título Código 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Costa de Dexo ES1110009 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Costa de Ferrolterra-Valdoviño EN111015 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Cruzul-Agüeira EN112011 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Encoro de Abegondo-Cecebre EN111016 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Enseada de San Simon ES114009 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Estaca de Bares EN111017 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Esteiro do Miño ES114010 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Esteiro do Tambre EN111018 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Fragas do Eume EN111019 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Gandaras de Budiño EN114011 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Illas Estelas EN114013 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Macizo Central ES113008 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Miño-Neira EN112009 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Monte Aloia EN114020 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Monte e lagoa de Louro EN111020 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Monte Faro ES110004 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Monte Maior EN112013 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Negueira EN112014 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Ortigueira-Mera ES111021 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Parga - Ladra - Tàmega EN112015 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Pena Maseira EN113012 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Pena Trevinca ES113010 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Pena Veidosa ES110005 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Ria de Foz ES0000373 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Ria de Foz - Masma EN112017 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Ria de Ortigueira e Ladrido ES111022 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Ribadeo EN112018 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio Anllons ES111023 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Río Cabe ES112002 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Río Eo EN112016 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio Landro EN112012 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio Lerez EN114015 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio Ouro ES112007 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio Tambre ES111024 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio Tâmega EN113011 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Rio Tea EN114016 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Serra da Enciña da Lastra ES1130009 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Serra do Candan ES110006 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Serra do Cando EN114017 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Serra do Careon ES111025 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Serra do Xistral ES110003 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Sistema fluvial Ulla-Deza ES110007 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Sobreirais do Arnego EN114019 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Veiga de Ponteliñares ES113009 

Área Especial para a Proteção dos Valores Naturais Xubia-Castro EN111004 

Fonte: MITECO, 2021. Elaboração própria 
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Anexo 3. Espécies protegidas, ameaçadas ou extintas 

Tabla. 91. Lista de espécies vegetais localizadas em território espanhol no âmbito da cooperação 

transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Grupo Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Extremadura Galiza 

Não 

vasculares 

1385 Bruchia vogesiaca Listado -  Listado   

6216 
Hamatocaulis 

vernicosus 
Listado -  Listado  VU 

1392 
Jungermannia 

handelii 
Listado -  Listado   

1400 
Leucobryum 

glaucum 
      

1376 
Lithothamnium 

coralloides 
      

1377 
Phymatholithon 

calcareum 
      

1391 Riella helicophylla Listado - Listado Listado   

1398 Sphagnum pylaesii      VU 

1409 Sphagnum spp.       

Vasculares 

1722 
Antirrhinum 

lopesianum 
      

1614 Apium repens Listado - Listado Listado   

1635 Armeria velutina Listado - Listado Listado   

1762 Arnica montana       

1802 Aster pyrenaeus Listado EN  EN   

1760 
Carduus 

myriacanthus 
Listado - VU Listado   

6984 
Caropsis verticillato-

inundata 
  VU    

1796 Centaurea borjae Listado EN  EN  EN 

1658 
Centaurium 

somedanum 
Listado VU  VU   

1420 Culcita macrocarpa Listado - EN Listado  EN 

1603 Eryngium viviparum Listado VU  VU  EN 

1574 
Euphorbia 

nevadensis 
  Listado    

1884 Festuca brigantina Listado -  Listado   

1885 Festuca elegans Listado - Listado Listado   

1891 
Festuca 

summilusitana 
Listado -  Listado   

1662 Galium viridiflorum Listado - Listado Listado   

1893 Gaudinia hispanica Listado - Listado Listado   

1657 Gentiana lutea       

1593 
Halimium 

verticillatum 
      

1892 
Holcus setiglumis 

subsp. duriensis 
Listado -  Listado   

1779 
Hymenostemma 

pseudanthemis 
  VU    

1874 Iris boissieri Listado -  Listado  EN 

1875 Iris lusitanica       

1813 
Leuzea 

rhaponticoides 
      

1639 
Limonium 

lanceolatum 
      

1716 Linaria coutinhoi       

1717 Linaria tursica Listado VU EN VU   

1831 Luronium natans Listado EN  EN  EN 

1413 Lycopodium spp.       

1598 Lythrum flexuosum Listado -  Listado   

1427 Marsilea batardae Listado EN EN EN   

1428 Marsilea quadrifolia Listado EN  EN   

1429 Marsilea strigosa Listado - VU Listado   
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Grupo Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Extremadura Galiza 

1879 
Micropyropsis 

tuberosa 
Listado - VU Listado   

1865 Narcissus asturiensis Listado -  Listado  VU 

1864 
Narcissus 

bulbocodium 
      

6276 Narcissus cavanillesii   Listado    

1862 
Narcissus 

cyclamineus 
     VU 

1860 Narcissus fernandesii Listado -  Listado   

1857 

Narcissus 

pseudonarcissus 

subsp. nobilis 

Listado -  Listado  VU 

1996 Narcissus triandrus Listado - Listado Listado   

1869 Narcissus viridiflorus Listado - Listado Listado   

1676 
Omphalodes 

littoralis 
      

1839 
Ornithogalum 

reverchonii 
Listado - VU Listado   

1456 
Petrocoptis 

grandiflora 
Listado -  Listado  EN 

1783 Picris willkommii Listado - VU Listado   

1742 
Plantago 

algarbiensis 
Listado - VU Listado   

1889 Puccinellia pungens Listado VU  VU   

1441 Rumex rupestris Listado -  Listado  EN 

1849 Ruscus aculeatus       

1434 
Salix salvifolia subsp. 

australis 
      

1775 
Santolina 

semidentata 
Listado -  Listado  VU 

1711 
Scrophularia 

herminii 
      

1735 
Scrophularia 

sublyrata 
      

1455 Silene mariana Listado - Listado Listado   

1900 Spiranthes aestivalis Listado -  Listado  VU 

1582 
Thymelaea 

broteriana 
Listado -  Listado  VU 

1681 Thymus carnosus Listado - Listado Listado   

6985 
Vandenboschia 

speciosa 
  EN   VU 

1733 Veronica micrantha Listado -  Listado  VU 

1426 
Woodwardia 

radicans 
Listado -  Listado  VU 

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 

Tabla. 92. Lista de espécies de artrópodes localizadas em território espanhol no âmbito da 

cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela 

e Leão 
Galiza Extremadura 

1051 Apteromantis aptera Listado - Listado Listado   

1092 Austropotamobius pallipes Listado VU EN VU EN EN 

1085 Buprestis splendens Listado VU VU VU   

1088 Cerambyx cerdo Listado - Listado Listado VU  

1044 Coenagrion mercuriale Listado - Listado Listado   

1074 Eriogaster catax Listado -  Listado   

1065 Euphydryas aurinia Listado - Listado Listado   

6199 Euplagia quadripunctaria       

1046 Gomphus graslinii Listado - VU Listado EN  

1075 Graellsia isabellae       

1079 Limoniscus violaceus Listado VU  VU   

1067 Lopinga achine Listado -  Listado   
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Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela 

e Leão 
Galiza Extremadura 

1083 Lucanus cervus Listado -  Listado   

1036 Macromia splendens Listado EN EN EN EN  

1094 Macrothele calpeiana Listado - Listado Listado   

1058 Maculinea arion Listado -  Listado   

1061 Maculinea nausithous Listado VU  VU   

6966 Osmoderma eremita Complex       

1041 Oxygastra curtisii Listado VU VU VU VU  

1057 Parnassius apollo Listado - Listado Listado   

1076 Proserpinus proserpina Listado - Listado Listado   

1087 Rosalia alpina Listado -  Listado   

1050 Saga pedo Listado -  Listado   

1090 Scyllarides latus       

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 

Tabla. 93. Lista de espécies de moluscos localizadas em território espanhol no âmbito da 

cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

1007 Elona quimperiana Listado -  Listado EN  

1024 Geomalacus maculosus Listado -  Listado VU  

1027 Lithophaga lithophaga 
Listado 

(M) 
- (M) Listado (M) 

Listado 

(M) 
  

1029 Margaritifera margaritifera Listado EN  EN EN  

1012 Patella ferruginea Listado EN EN EN   

5382 Unio tumidiformis       

(M) Mediterráneo 

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 

Tabla. 94. Lista de outros invertebrados localizados em território espanhol no âmbito da 

cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

1008 Centrostephanus longispinus Listado - Listado Listado   

1001 Corallium rubrum       

1034 Hirudo medicinalis       

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 

  



 

 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 340 

Tabla. 95. Lista de espécies de anfíbios localizadas em território espanhol no âmbito da 

cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

1192 Alytes cisternasii Listado - Listado Listado  IE 

6906 Alytes dickhilleni Listado VU VU VU   

1191 Alytes obstetricans Listado -  Listado  IE 

1172 Chioglossa lusitanica Listado VU  VU VU  

1194 Discoglossus galganoi Listado - Listado Listado VU (PI) VU 

6284 Epidalea calamita       

1205 Hyla meridionalis 
Listado 

(PyB) 
- Listado 

Listado 

(PyB) 
 IE 

6929 Hyla molleri       

1198 Pelobates cultripes Listado - Listado Listado VU IE 

6945 Pelophylax perezi       

1216 Rana iberica Listado -  Listado VU  

1213 Rana temporaria Listado -  Listado   

1174 Triturus marmoratus Listado -  Listado  IE 

5896 Triturus pygmaeus Listado - Listado Listado   

PyB Península y Baleares | PI Poblaciones insulares 

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 

Tabla. 96. Lista de espécies de répteis localizadas em território espanhol no âmbito da 

cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

1224 Caretta caretta Listado VU VU VU VU  

1272 Chalcides bedriagai Listado - Listado Listado EN (1) IE 

1272 Chalcides bedriagai Listado - Listado Listado VU IE 

1235 Chamaeleo chamaeleon Listado - Listado Listado   

1227 Chelonia mydas Listado - Listado Listado   

1283 Coronella austriaca Listado - Listado Listado  IE 

1223 Dermochelys coriacea Listado - Listado Listado EN  

1220 Emys orbicularis Listado - Listado Listado EN (2) 

5668 Hemorrhois hippocrepis       

6931 Iberolacerta cyreni Listado -  Listado   

6932 Iberolacerta galani     VU  

6933 Iberolacerta martinezricai Listado EN  EN   

5371 Iberolacerta monticola     VU (3)  

5179 Lacerta bilineata       

1259 Lacerta schreiberi Listado - Listado Listado  VU 

1221 Mauremys leprosa Listado - Listado Listado   

6946 Podarcis liolepis atrata       

1256 Podarcis muralis Listado -  Listado   

1219 Testudo graeca Listado VU EN VU   

1297 Vipera seoanei       

6091 Zamenis longissimus       

(1) Populações insulares e da província da Corunha. 

(2) Sensível à alteração do seu habitat. 

(3) Populações de baixa altitude da província da Corunha e populações de montanha da província de Ourense. 

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 

Tabla. 97. Lista de espécies de peixes localizadas em território espanhol no âmbito da 

cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

6155 Achondrostoma arcasii       

6913 Achondrostoma salamantinum       

1101 Acipenser sturio Listado EN EN EN  EXTINTO 

1102 Alosa alosa     VU  

1103 Alosa fallax       

1133 Anaecypris hispanica Listado EN EN EN  EN 
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Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

5196 Aphanius baeticus Listado EN EN EN   

5303 Cobitis calderoni       

5302 Cobitis paludica       

5301 Cobitis vettonica      (1) 

5926 Iberochondrostoma lemmingii       

5281 Luciobarbus bocagei       

6168 Luciobarbus comizo       

5285 Luciobarbus microcephalus       

5286 Luciobarbus sclateri       

1095 Petromyzon marinus     VU (2) EN 

5296 Pseudochondrostoma duriense       

6149 Pseudochondrostoma polylepis       

6162 
Pseudochondrostoma 

willkommii 
      

1106 Salmo salar       

6975 Squalius alburnoides       

(1) Sensível à alteração do seu habitat. 

(2) Populações do Mar Cantábrico e Arco Ártabro. 

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 

Tabla. 98. Lista de espécies de aves localizadas em território espanhol no âmbito da cooperação 

transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

A899 Accipiter gentilis Listado - Listado Listado  DIE 

A899 Accipiter gentilis all others Listado -  Listado   

A898 Accipiter nisus Listado - Listado Listado  DIE 

A898 Accipiter nisus all others Listado -  Listado   

A765-X Acridotheres cristatellus       

A298 Acrocephalus arundinaceus Listado - Listado Listado  DIE 

A297 Acrocephalus scirpaceus Listado - Listado Listado  DIE 

A168 Actitis hypoleucos Listado - Listado Listado  DIE 

A324 Aegithalos caudatus Listado - Listado Listado  DIE 

A079 Aegypius monachus Listado VU VU VU  SAH 

A247 Alauda arvensis      DIE 

A475 Alaudala rufescens       

A229 Alcedo atthis Listado - Listado Listado  DIE 

A110 Alectoris rufa       

A054 Anas acuta       

A052 Anas crecca     EN (1)  

A053 Anas platyrhynchos       

A255 Anthus campestris Listado - Listado Listado  Vulnerável 

A259 Anthus spinoletta Listado - Listado Listado  DIE 

A256 Anthus trivialis Listado - Listado Listado   

A677 Apus affinis       

A226 Apus apus Listado - Listado Listado  DIE 

A424 Apus caffer Listado - Listado Listado  Vulnerável 

A227 Apus pallidus Listado - Listado Listado   

A405 Aquila adalberti Listado EN EN EN  EPE 

A091 Aquila chrysaetos Listado - Listado Listado EN Vulnerável 

A707 Aquila fasciatus       

A773 Ardea alba       

A028 Ardea cinerea Listado - Listado Listado  DIE 

A029 Ardea purpurea Listado - Listado Listado  SAH 

A024 Ardeola ralloides Listado VU EN VU  EPE 

A222 Asio flammeus Listado - Listado Listado  DIE 

A221 Asio otus Listado - Listado Listado  Vulnerável 

A218 Athene noctua Listado - Listado Listado  DIE 

A059 Aythya ferina      DIE 

A061 Aythya fuligula      DIE 

A060 Aythya nyroca Listado EN EN EN   
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Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

A021 Botaurus stellaris Listado EN EN EN EN EPE 

A215 Bubo bubo Listado - Listado Listado VU DIE 

A025 Bubulcus ibis Listado - Listado Listado  DIE 

A133 Burhinus oedicnemus   Listado  EN Vulnerável 

A087 Buteo buteo Listado - Listado Listado  DIE 

A403 Buteo rufinus       

A243 Calandrella brachydactyla Listado - Listado Listado  DIE 

A851 Calonectris borealis       

A224 Caprimulgus europaeus Listado - Listado Listado  DIE 

A225 Caprimulgus ruficollis Listado - Listado Listado   

A364 Carduelis carduelis       

A623 Carduelis citrinella s. str.       

A479 Cecropis daurica       

A268 Cercotrichas galactotes Listado VU VU VU  Vulnerável 

A637 
Certhia brachydactyla all 

others 
      

A334 Certhia familiaris Listado -  Listado   

A288 Cettia cetti Listado - Listado Listado  DIE 

A138 Charadrius alexandrinus 
Listado 

(PeIB) 
- (PeIB) Listado 

Listado 

(PeIB) 
VU DIE 

A138 Charadrius alexandrinus 
Listado 

(C) 
VU (C) Listado VU (C) VU DIE 

A136 Charadrius dubius Listado - Listado Listado  DIE 

A430 Chersophilus duponti Listado VU VU VU   

A734 Chlidonias hybrida       

A197 Chlidonias niger Listado EN EN EN   

A363 Chloris chloris       

A031-A Ciconia ciconia Listado - Listado Listado  DIE 

A030 Ciconia nigra Listado VU EN VU  EPE 

A264 Cinclus cinclus Listado - Listado Listado  Vulnerável 

A080 Circaetus gallicus Listado - Listado Listado  DIE 

A081 Circus aeruginosus Listado - Listado Listado  SAH 

A082 Circus cyaneus Listado - Listado Listado VU SAH 

A084 Circus pygargus Listado VU VU VU VU SAH 

A289 Cisticola juncidis Listado - Listado Listado   

A211 Clamator glandarius Listado - Listado Listado  DIE 

A373 Coccothraustes coccothraustes Listado - Listado Listado  DIE 

A206 Columba livia       

A206-X Columba livia       

A207 Columba oenas       

A687 Columba palumbus palumbus       

A231 Coracias garrulus Listado - Listado Listado  Vulnerável 

A350 Corvus corax       

A349 Corvus corone       

A348 Corvus frugilegus       

A347 Corvus monedula       

A113 Coturnix coturnix       

A212 Cuculus canorus Listado - Listado Listado  DIE 

A480 Cyanecula svecica       

A483 Cyanistes caeruleus s. str.       

A481 Cyanopica cooki       

A738 Delichon urbicum Listado - Listado Listado   

A658 Dendrocopos major all others       

A869 Dryobates minor       

A236 Dryocopus martius Listado -  Listado   

A026 Egretta garzetta Listado - Listado Listado  DIE 

A399 Elanus caeruleus Listado - Listado Listado  Vulnerável 

A383 Emberiza calandra       

A378 Emberiza cia Listado - Listado Listado  DIE 

A377 Emberiza cirlus Listado - Listado Listado  DIE 

A376 Emberiza citrinella Listado -  Listado  DIE 

A379 Emberiza hortulana Listado - Listado Listado  DIE 
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Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

A381 Emberiza schoeniclus      DIE 

A269 Erithacus rubecula Listado - Listado Listado   

A727 Eudromias morinellus       

A095 Falco naumanni Listado - Listado Listado  SAH 

A103 Falco peregrinus Listado - Listado Listado  SAH 

A099 Falco subbuteo Listado - Listado Listado  SAH 

A096 Falco tinnunculus Listado - Listado Listado  DIE 

A322 Ficedula hypoleuca Listado - Listado Listado   

A657 Fringilla coelebs all others       

A125 Fulica atra       

A126 Fulica cristata Listado EN EN EN   

A244 Galerida cristata Listado - Listado Listado  DIE 

A245 Galerida theklae Listado - Listado Listado  DIE 

A153 Gallinago gallinago     EN (1)  

A123 Gallinula chloropus       

A342 Garrulus glandarius      DIE 

A189 Gelochelidon nilotica Listado - Listado Listado   

A135 Glareola pratincola Listado - Listado Listado  SAH 

A076 Gypaetus barbatus Listado EN EN EN   

A078 Gyps fulvus Listado - Listado Listado  DIE 

A130 Haematopus ostralegus Listado - Listado Listado VU (1) DIE 

A092 Hieraaetus pennatus Listado - Listado Listado   

A131 Himantopus himantopus Listado - Listado Listado VU DIE 

A300 Hippolais polyglotta Listado - Listado Listado  DIE 

A251 Hirundo rustica Listado - Listado Listado   

A874 Hydrobates castro       

A014 Hydrobates pelagicus Listado - Listado Listado VU  

A488 Iduna opaca       

A022 Ixobrychus minutus Listado - Listado Listado VU  

A233 Jynx torquilla Listado - Listado Listado  DIE 

A338 Lanius collurio Listado -  Listado  DIE 

A496 Lanius meridionalis Listado - Listado Listado   

A341 Lanius senator Listado - Listado Listado  DIE 

A181 Larus audouinii Listado VU VU VU   

A489 Larus fuscus all others       

A180 Larus genei Listado - Listado Listado   

A187 Larus marinus Listado - Listado Listado   

A176 Larus melanocephalus Listado - Listado Listado   

A604 Larus michahellis       

A179 Larus ridibundus       

A868 Leiopicus medius       

A614-A Limosa limosa limosa       

A476 Linaria cannabina       

A292 Locustella luscinioides Listado - Listado Listado   

A290 Locustella naevia Listado - Listado Listado  DIE 

A497 Lophophanes cristatus Listado - Listado Listado   

A369 Loxia curvirostra Listado - Listado Listado  DIE 

A246 Lullula arborea Listado - Listado Listado  DIE 

A271 Luscinia megarhynchos Listado - Listado Listado  DIE 

A889 Mareca strepera       

A057 Marmaronetta angustirostris Listado EN EN EN   

A242 Melanocorypha calandra Listado - Listado Listado  DIE 

A230 Merops apiaster Listado - Listado Listado  DIE 

A073 Milvus migrans Listado - Listado Listado  DIE 

A074 Milvus milvus Listado EN EN EN EN EPE 

A280 Monticola saxatilis Listado - Listado Listado  SAH 

A281 Monticola solitarius Listado - Listado Listado  DIE 

A358 Montifringilla nivalis Listado -  Listado   

A262 Motacilla alba Listado - Listado Listado  DIE 

A261 Motacilla cinerea Listado - Listado Listado  DIE 

A260 Motacilla flava Listado - Listado Listado  DIE 

A319 Muscicapa striata Listado - Listado Listado  DIE 
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Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

A077 Neophron percnopterus 
Listado 

(PeIB) 

VU 

(PeIB) 
EN VU (PeIB) VU Vulnerável 

A058 Netta rufina       

A768 Numenius arquata arquata       

A023 Nycticorax nycticorax Listado - Listado Listado  SAH 

A278 Oenanthe hispanica Listado - Listado Listado  DIE 

A279 Oenanthe leucura Listado - Listado Listado  DIE 

A277 Oenanthe oenanthe Listado - Listado Listado  DIE 

A337 Oriolus oriolus Listado - Listado Listado  DIE 

A129 Otis tarda Listado - EN Listado  SAH 

A214 Otus scops Listado - Listado Listado  DIE 

A071 Oxyura leucocephala Listado EN EN EN   

A094 Pandion haliaetus Listado VU VU VU VU Vulnerável 

A323 Panurus biarmicus Listado -  Listado  DIE 

A330 Parus major Listado - Listado Listado  DIE 

A620 Passer domesticus s. str.       

A355 Passer hispaniolensis       

A356 Passer montanus      DIE 

A415 Perdix perdix hispaniensis       

A472 Periparus ater all others       

A072 Pernis apivorus Listado - Listado Listado  SAH 

A357 Petronia petronia Listado - Listado Listado  DIE 

A684 
Phalacrocorax aristotelis 

aristotelis 
      

A391 Phalacrocorax carbo sinensis       

A115-X Phasianus colchicus       

A663 Phoenicopterus roseus       

A273 Phoenicurus ochruros Listado - Listado Listado  DIE 

A274 Phoenicurus phoenicurus Listado VU VU VU VU DIE 

A499 Phylloscopus bonelli s. str.       

A572 Phylloscopus collybita s. str.       

A618 Phylloscopus ibericus Listado - Listado Listado   

A343 Pica pica       

A867 Picus sharpei       

A034 Platalea leucorodia Listado - Listado Listado  Vulnerável 

A032 Plegadis falcinellus Listado - Listado Listado  Vulnerável 

A005 Podiceps cristatus Listado - Listado Listado  DIE 

A008 Podiceps nigricollis Listado - Listado Listado  SAH 

A493 Poecile palustris Listado -  Listado   

A722 Porphyrio porphyrio porphyrio       

A267 Prunella collaris Listado - Listado Listado  DIE 

A266 Prunella modularis Listado - Listado Listado  DIE 

A205 Pterocles alchata Listado VU VU VU  SAH 

A420 Pterocles orientalis Listado VU VU VU  SAH 

A250 Ptyonoprogne rupestris Listado - Listado Listado  DIE 

A345 Pyrrhocorax graculus Listado -  Listado   

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Listado - Listado Listado  DIE 

A372 Pyrrhula pyrrhula Listado - Listado Listado  DIE 

A118 Rallus aquaticus      DIE 

A132 Recurvirostra avosetta Listado - Listado Listado  DIE 

A318 Regulus ignicapilla       

A317 Regulus regulus Listado - Listado Listado  DIE 

A336 Remiz pendulinus Listado - Listado Listado   

A249 Riparia riparia Listado - Listado Listado  SAH 

A188 Rissa tridactyla Listado - Listado Listado VU  

A275 Saxicola rubetra Listado - Listado Listado  DIE 

A276 Saxicola torquatus       

A361 Serinus serinus       

A332 Sitta europaea Listado - Listado Listado  DIE 

A857 Spatula clypeata       

A856 Spatula querquedula       

A193 Sterna hirundo Listado - Listado Listado  SAH 
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Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

A885 Sternula albifrons       

A209 Streptopelia decaocto       

A210 Streptopelia turtur       

A219 Strix aluco Listado - Listado Listado  DIE 

A352 Sturnus unicolor       

A311 Sylvia atricapilla Listado - Listado Listado  DIE 

A310 Sylvia borin Listado - Listado Listado  DIE 

A304 Sylvia cantillans Listado - Listado Listado  DIE 

A309 Sylvia communis Listado - Listado Listado  DIE 

A303 Sylvia conspicillata Listado - Listado Listado  DIE 

A570 Sylvia hortensis s. str.       

A305 Sylvia melanocephala Listado - Listado Listado  DIE 

A302 Sylvia undata Listado - Listado Listado  DIE 

A004 Tachybaptus ruficollis Listado - Listado Listado  DIE 

A228 Tachymarptis melba       

A048 Tadorna tadorna Listado - Listado Listado   

A513 Tetrao urogallus cantabricus Listado EN  EN   

A128 Tetrax tetrax Listado VU VU VU EN EPE 

A333 Tichodroma muraria Listado - Listado Listado   

A162 Tringa totanus Listado - Listado Listado  DIE 

A676 
Troglodytes troglodytes all 

others 
      

A283 Turdus merula      DIE 

A285 Turdus philomelos       

A282 Turdus torquatus Listado - Listado Listado  DIE 

A287 Turdus viscivorus       

A213 Tyto alba      DIE 

A232 Upupa epops Listado - Listado Listado  DIE 

A419 Uria aalge ibericus       

A142 Vanellus vanellus     EN (1)  

A893 Zapornia pusilla       

(1) População nidificante. 

(PeIB) Península e Ilhas Baleares. 

(C) Canárias.  

DIE De interesse especial | SAH Sensível à alteração do seu habitat | EPE Em perigo de extinção. 

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 

Tabla. 99. Lista de espécies de mamíferos localizadas em território espanhol no âmbito da 

cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 e respetivas categorias de proteção. 

Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

2618 Balaenoptera acutorostrata Listado VU VU VU   

2621 Balaenoptera physalus Listado VU VU VU   

1308 Barbastella barbastellus Listado - Listado Listado   

1352 Canis lupus Listado (1) - Listado 
Listado 

(1) 
  

1368 Capra pyrenaica       

1350 Delphinus delphis Listado (A) - Listado (A) 
Listado 

(A) 
  

1350 Delphinus delphis Listado (A) - VU (M) 
Listado 

(A) 
  

1350 Delphinus delphis Listado (M) VU (M) Listado (A) VU (M)   

1350 Delphinus delphis Listado (M) VU (M) VU (M) VU (M)   

1327 Eptesicus serotinus Listado -  Listado  DIE 

1363 Felis silvestris Listado - Listado Listado  DIE 

1301 Galemys pyrenaicus 
Listado 

(ESC) 

VU 

(ESC) 
 VU (ESC) VU EN 

1301 Galemys pyrenaicus Listado (SC) EN (SC)  EN (SC) VU EN 

1360 Genetta genetta      DIE 

2029 Globicephala melas Listado (A) - Listado (A) 
Listado 

(A) 
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Código Espécie LESRPE CEEA Andaluzia 
Castela e 

Leão 
Galiza Extremadura 

2029 Globicephala melas Listado (AA) - VU (M) 
Listado 

(AA) 
  

2029 Globicephala melas Listado (M) VU (M) Listado (A) VU (M)   

2029 Globicephala melas Listado (M) VU (M) VU (M) VU (M)   

2030 Grampus griseus Listado - Listado Listado   

1364 Halichoerus grypus       

1359 Herpestes ichneumon       

5365 Hypsugo savii Listado - Listado Listado  DIE 

1355 Lutra lutra Listado - Listado Listado  DIE 

1362 Lynx pardinus Listado EN EN EN   

1357 Martes martes       

1338 Microtus cabrerae   Listado   DIE 

1310 Miniopterus schreibersii Listado VU VU VU VU  

1358 Mustela putorius      DIE 

1323 Myotis bechsteinii Listado VU VU VU VU EN 

1307 Myotis blythii Listado VU VU VU VU  

1316 Myotis capaccinii Listado EN EN EN   

1314 Myotis daubentonii Listado - Listado Listado   

1321 Myotis emarginatus Listado VU VU VU VU SAH 

1324 Myotis myotis Listado VU VU VU VU SAH 

1330 Myotis mystacinus Listado VU  VU  VU 

1322 Myotis nattereri      SAH 

1328 Nyctalus lasiopterus Listado VU VU VU VU VU 

1331 Nyctalus leisleri Listado - Listado Listado  VU 

1312 Nyctalus noctula Listado VU VU VU VU VU 

2027 Orcinus orca 
Listado 

(EGeGC) 

VU 

(EGeGC

) 

VU (EGeGC) 
VU 

(EGeGC) 
  

2027 Orcinus orca 
Listado 

(EGeGC) 
- 

Listado 

(EGeGC) 

Listado 

(EGeGC) 
  

1351 Phocoena phocoena Listado VU VU VU EN  

2624 Physeter macrocephalus Listado VU VU VU   

2016 Pipistrellus kuhlii Listado - Listado Listado   

1309 Pipistrellus pipistrellus Listado - Listado Listado  DIE 

5009 Pipistrellus pygmaeus   Listado    

1326 Plecotus auritus Listado -  Listado  VU 

1329 Plecotus austriacus Listado - Listado Listado  DIE 

1305 Rhinolophus euryale Listado VU VU VU VU EN 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Listado VU VU VU VU SAH 

1303 Rhinolophus hipposideros Listado - Listado Listado VU VU 

1302 Rhinolophus mehelyi Listado VU VU VU  EN 

5178 Rupicapra pyrenaica       

2034 Stenella coeruleoalba Listado - Listado Listado   

1333 Tadarida teniotis Listado - Listado Listado  DIE 

1349 Tursiops truncatus Listado VU VU VU VU  

1354 Ursus arctos Listado EN  EN EN  

(1) População nidificante. 

(A) Atlântico. 

(M) Mediterrâneo. 

(SC) Sistema Central 

(ESC) Exceto Sistema Central 

(EGeGC) Estreito de Gibraltar e Golfo de Cádis.  

DIE De interesse especial | SAH Sensível à alteração do seu habitat | EPE Em perigo de extinção. 

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Castela e Leão/Junta da Andaluzia, 2021 
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Anexo 4. Planos de conservação, recuperação ou reintrodução 

Tabla. 100. Programas e planos de conservação, recuperação ou reintrodução de espécies tanto 

a nível nacional, Espanha, como nas comunidades autónomas incluídas no território de 

cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal 2021-2027 
Espécie/Grupo  Espanha Castela e Leão Galiza Extremadura Andaluzia 

Plantas 

Marsilea strigosa 

Vandenboschia 

speciosa 

Culcita macrocarpa 

Marsilea batardae 

    

Plano de 

Recuperação e 

Conservação de 

Pteridófitas 

Linaria tursica 

Carduus myriacanthus 

Hymenostemma 

pseudanthemis 

Picris willkommii 

Plantago algarbiensis 

    

Plano de 

recuperação e 

conservação de 

espécies dunares, 

areais e falésias 

Moluscos 

Náiade auriculada ou 

margaritona 

(Margaritifera 

auricularia) 

Estratégia para a 

conservação da 

Náiade 

auriculada ou 

Margaritifera 

auricularia 

        

Caracóis terrestres da 

Andaluzia 
        

Ações para a 

conservação e uso 

sustentável dos 

caracóis terrestres 

Lapa ferruginosa 

(Patella ferruginea) 

Estratégia para a 

conservação da 

lapa ferruginosa 

      

Plano de 

recuperação e 

conservação de 

invertebrados 

ameaçados e 

fanerógamas do 

Meio Marinho 

Artrópodes 

Coenagrion 

mercuriale 
      

Plano de 

conservação do 

Coenagrion 

mercuriale  

  

Gomphus graslinii       
Plano de gestão do 

Gomphus graslinii  
  

Aphanius baeticus 

Anaecypris hispanica 

Acipenser sturio 

Austropotamobius 

pallipes 

Gomphus graslinii 

Oxygastra curtisii 

Macromia splendens 

      

Plano de 

conservação do 

habitat de 

Oxygastra curtisii  

Plano de 

recuperação do 

Macromia splendens  

Plano de 

recuperação e 

conservação de 

peixes e 

invertebrados em 

ambientes 

aquáticos 

epicontinentais 

Anfíbios e répteis 

Sapo-parteiro (Alytes 

dickhilleni) 

Tritão-pigmeu 

(Triturus pygameus)  

        

Programa de 

conservação de 

anfíbios e répteis 

Camaleão-comum 

(Chamaeleo 

chamaeleon) 

        

Programa de 

conservação e 

recuperação do 

Camaleão-comum 

Cágado de carapaça 

estriada (Emys 

orbicularis L.)  

    

Plano de 

recuperação do 

Cágado de 

carapaça estriada 

(Emys orbicularis 

L.)  
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Espécie/Grupo  Espanha Castela e Leão Galiza Extremadura Andaluzia 

Peixes 

Saramugo (Anaecypris 

hispánica) 
      

Plano de 

recuperação do 

Saramugo 

(Anaecypris 

hispánica)  

  

Aves 

Avifauna (geral)   

Zonas de proteção 

para a avifauna 

onde serão 

aplicadas medidas 

de salvaguarda 

contra a colisão e 

eletrocussão em 

linhas aéreas de 

alta tensão 

      

Águia-imperial-ibérica 

(Aquila adalberti) 

Estratégia para a 

conservação da 

águia-imperial-

ibérica em 

Espanha e em 

Portugal 

Plano de 

recuperação da 

Águia-imperial-

ibérica e 

promulgação de 

medidas para a 

sua proteção 

  

Plano de 

recuperação da 

Águia-imperial-

ibérica (Aquila 

adalberti)  

Plano de 

recuperação da 

Águia-imperial-

ibérica 

Águia-de-bonelli 

(Hieraaetus fasciatus) 
  

Plano de 

conservação da 

Águia-de-bonelli  

  

Plano de 

conservação do 

habitat da Águia-

de-bonelli 

(Hieraaetus 

fasciatus)  

Programa de 

conservação da 

Águia-de-bonelli 

Águia-pesqueira 

(Pandion haliaetus),  

Abetouro (Botaurus 

stellaris) 

Pardilheira 

(Marmaronetta 

angustirostris) 

Zarro-castanho 

(Aythya nyroca) 

Pato-de-rabo-alçado 

(Oxyura 

leucocephala),  

Galeirão-de-crista  

(Fulica cristata) 

Papa-ratos (Ardeola 

ralloides) 

        

Plano para a 

recuperação e 

conservação das 

aves das zonas 

húmidas 

Pardilheira 

(Marmaronetta 

angustirostris) 

Galeirão-de-crista 

(Fulica cristata) 

Pato-de-rabo-alçado 

(Oxyura leucocephala) 

Estratégia para a 

conservação da 

Pardilheira, do 

Galeirão-de-

crista e do Pato-

de-rabo-alçado 

em Espanha 

        

Abetarda-comum 

(Otis tarda) 

Tartaranhão-caçador 

(Circus pygargus) 

Calhandra-de-dupont 

(Chersophilus duponti) 

Cortiçol-de-barriga-

branca (Pterocles 

alchata) 

Cortiçol-de-barriga-

preta (Pterocles 

orientalis) 

Sisão (Tetrax tetrax) 

        

Plano de 

recuperação e 

conservação das 

aves estepárias 



 

 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 349 

Espécie/Grupo  Espanha Castela e Leão Galiza Extremadura Andaluzia 

Abutre-preto 

(Aegypius monachus) 
      

Plano de 

conservação do 

habitat do Abutre-

preto (Aegypius 

monachus)  

  

Borrelho-de-coleira-

interrompida 

(Charadrius 

alexandrinus L.) 

    

Plano de 

conservação do 

Borrelho-de-

coleira-

interrompida 

(Charadrius 

alexandrinus L.)  

    

Cegonha-preta 

(Ciconia nigra) 
  

Plano de 

recuperação da 

Cegonha-preta 

      

Escrevedeira-dos-

caniços (Emberiza 

schoeniclus L. subsp. 

lusitánica 

Steinbacher) 

    

Plano de 

recuperação da 

Escrevedeira-

dos-caniços 

(Emberiza 

schoeniclus L. 

subsp. lusitánica 

Steinbacher)  

    

Abutre-barbudo 

(Gypaetus barbatus), 

Milhafre-real, Abutre-

do-Egito e Abutre-

preto. 

Estratégia para a 

conservação do 

Abutre-barbudo 

      

Plano de 

recuperação e 

conservação de 

aves necrófagas  

Tetraz-grande (Tetrao 

urogallus aquitanicus) 

Estratégia para a 

conservação do 

Tetraz-grande 

        

Tetraz cantábrico 

(Tetrao urogallus 

cantabricus)  

Estratégia para a 

conservação do 

Tetraz cantábrico 

Plano de 

recuperação do 

Tetraz cantábrico 

(Tetrao urogallus 

cantabricus)  

      

Mamíferos 

Toupeira-da-água 

(Galemys pyrenaicus) 

Estratégia para a 

conservação da 

Toupeira-da-

água em 

Espanha 

    

Plano de 

recuperação da 

Toupeira-da-água 

(Galemys 

pyrenaicus) 

  

Lince Ibérico (Lynx 

pardinus) 

Estratégia para a 

conservação do 

Lince ibérico 

    

Plano de 

recuperação do 

Lince ibérico (Lynx 

pardinus) na 

Extremadura. 

Plano de 

recuperação do 

Lince ibérico 

Lobo (Canis lupus) 

Estratégia para a 

conservação do 

lobo em Espanha 

Plano para a 

conservação e 

gestão do lobo em 

Castela e Leão 

    

Programa de 

conservação do 

lobo 

Morcego-de-

ferradura mourisco 

(Rhinolophus mehelyi) 

e Morcego-de-

ferradura-

mediterrânico 

(Rhinolophus euryale) 

      

Plano de 

recuperação do 

Morcego-de-

ferradura mourisco 

(Rhinolophus 

mehelyi) e do 

Morcego-de-

ferradura-

mediterrânico 

(Rhinolophus 

euryale) na 

Extremadura 

  



 

 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 350 

Espécie/Grupo  Espanha Castela e Leão Galiza Extremadura Andaluzia 

Morcego-de-

Bechstein  (Myotis 

bechsteinii) 

      

Plano de 

recuperação do 

Morcego-de-

Bechstein (Myotis 

bechsteinii) na 

Extremadura 

  

Urso-pardo-

cantábrico (Ursus 

arctos) 

Estratégia para a 

conservação do 

urso-pardo-

cantábrico 

Estratégia para a 

conservação do 

urso-pardo nos 

Pirenéus 

Plano de 

recuperação do 

Urso-pardo 

Plano de 

recuperação do 

Urso-pardo 

(Ursus arctos) na 

Galiza 

    

Fonte: MITECO/Junta da Galiza/Junta da Extremadura/Junta da Andaluzia 2021 
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Anexo 5. Espécies exóticas invasoras 

Tabla. 101. Espécies incluídas no Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras presentes na 

área transfronteiriça espanhola do território POCTEP 2021-2027. 
Espécie Âmbito da aplicação Nome comum 

Algas 

Didymosphenia geminata ((Lyngbye) M. Schmidt e A. Schmidt 

1899) 
  Didymo 

Flora 

Acacia dealbata Link. Exceto Ilhas Canárias e Baleares Acacia dealbata 

Agave americana L.   Agave americana, pita ou piteira 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle   Árvore-do-céu 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.,   Erva daninha jacaré 

Ambrosia artemisiifolia L.   Ambrosia 

Araujia sericifera Brot.   Pepino-de-seda, timbo 

Arundo donax L. Ilhas Canárias Cana-do-reino, cana comum 

Azolla spp.   Azolla 

Buddleja davidii Franchet   Budleia, árvore-das-borboletas 

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus Exceto Ilhas Canárias Chorão-das-praias 

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.   Chorão-das-praias 

Cortaderia spp.   Erva-das-pampas, paina, penacheiro 

Cotula coronopifolia L. Ilhas Baleares  Botões-de-latão 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms   
Jacinto-da-água, Couval-dos-canais, Couve-

aquática 

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub   Cascata, Cordão-prateado 

Fallopia japonica (Houtt.) (=Reynoutria japonica Houtt.)   Sanguinária-do-Japão 

Helianthus tuberosus L.   Girassol-batateiro, Topinambo, Tupinambo 

Ludwigia spp. (Excepto L. palustris (L.) Elliott)   Não tem 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc    
Pinheirinha, milefólio-aquático, pinheirinha-de-

água 

Nymphaea mexicana Zucc.   Nenúfar amarelo 

Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw.   Piteira-brava, figueira-da-índia 

Opuntia stricta (Haw.) Exceto Ilhas Canárias Figueira da Índia 

Oxalis pes-caprae L.   
Erva-canária, erva-azeda-amarela, trevo-azedo, 

chucha-meles 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.   Capim-do-texas 

Ricinus communis L. Ilhas Canárias Mamona 

Senecio inaequidens DC.   Não tem 

Spartina patens (Ait.) Muhl   Feno-do-sal 

Tradescantia fluminensis Velloso   Erva-da-fortuna, erva-das-galinhas, tradescância 

Invertebrados não artrópodes 

Corbicula fluminea (Muller, 1774)   Amêijoa-asiática 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)   Mexilhão-zebra 

Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1853)   Caracol da lama da Nova Zelândia 

Artrópodes não crustáceos 

Aedes albopictus (Skuse, 1895)   Mosquito tigre asiático 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790)   Escaravelho-vermelho 

Vespa spp. (especies no europeas)    

Crustáceos 

Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1853   
Caranguejo-peludo-chinês, caranguejo de 

Shanghai 

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)   Lagostim-sinal, lagostim-do-Pacífico 

Procambarus clarkii (Girard, 1852)   Lagostim-vermelho, lagostim-americano 

Peixes 

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)   Alburnete, ablete 

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)    Peixe-gato-negro 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)   Carpa-comum 

Esox lucius Linnaeus, 1758   Lúcio 

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)    Peixe-das-salinas, peixe-diabo, fundulo 

Australoheros facetus (= Herychtys facetum) (Jenyns, 1842)   Chanchito, espanhol, castanhola, castanheta 

Gambusia holbrooki Girard, 1859   Gambúsia, peixe-mosquito 

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)    Bagre-americano 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)   Perca-sol 

Micropterus salmoides (Lacépède, 1802)   Achigã 
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Espécie Âmbito da aplicação Nome comum 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)   Truta-arco-íris 

Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)   Moroko de pedra, pugilista da falésia 

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)   Pardelha-dos-alpes 

Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815)   Truta-das-fontes 

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)   Lúcioperca 

Silurus glanis Linnaeus, 1758    Siluro 

Répteis 

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)   Tartaruga-de-orelha-vermelha 

Aves  

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766)   Ganso-do-Egito 

Amandava amandava (Linnaeus, 1758)   Bengali-vermelho 

Estrilda spp.   Estrilda 

Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)   Caturrita, periquito-monge 

Psittacula krameri (Scopoli, 1769)   Periquito-de-colar 

Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857)   Rola-rosada 

Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)   Íbis-sagrado 

Mamíferos 

Ammotragus lervia (Pallas, 1777)   Carneiro-da-barbária, arruí, aoudad 

Mustela (Neovison) vison Schreber, 1777   Vison-americano 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758)   Guaxinim 

Fonte: Catálogo Espanhol de Espécies Exóticas Invasoras, MITECO, 2021. 
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Anexo 6. Águas 

Tabla. 102. Objetivos ambientais do segundo ciclo das Estratégias Marinhas do Atlântico Norte. 
A. Proteger e preservar o ambiente marinho, incluindo a sua biodiversidade, prevenir a sua deterioração e restaurar os 

ecossistemas marinhos em áreas que tenham sido adversamente afetadas.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

A.N.1. Assegurar a conservação e 

restauração da biodiversidade marinha 

através de instrumentos e medidas 

eficazes.  

Operacional D1, D6 

Percentagem de espécies/habitats 

marinhos não pertencentes à BEA, ou 

ameaçados, que estão sujeitos a planos 

de conservação, recuperação e restauro 

e/ou estratégias nacionais.  

Percentagem da demarcação incluída 

nas Áreas Marinhas Protegidas (AMP), 

incluindo a RN2000.  

Percentagem da área de habitats de 

interesse comunitário incluída na 

RN2000.  

Percentagem de AMP com planos de 

gestão aprovados e em vigor.  

A.1.8 

A.2.2. 

A.N.2. Alcançar uma rede abrangente, 

ecologicamente representativa, 

coerente e bem gerida de áreas 

marinhas protegidas, na Demarcação 

do Atlântico Norte  

Operacional D1, D6 

Aprovação do Plano Diretor da RAMPE.  

Percentagem de AMP incluídas na Rede 

Espanhola de Áreas Marinhas 

Protegidas.  

A.2.1 

A.N.3. Manter ou restaurar o equilíbrio 

natural das populações de espécies 

chave para o ecossistema.  

Estado D1, D3, D4 

Tendências populacionais das espécies 

utilizadas como elementos de 

avaliação, correspondentes a vários 

níveis tróficos.  

Indicadores utilizados para a avaliação 

das redes alimentares.  

A.3.4. 

A.N.4. Manter tendências positivas ou 

estáveis na área de distribuição de 

habitats protegidos e/ou habitats de 

interesse natural e habitats únicos.  

Estado D1, D6 Tendências da gama de habitats.  A.3.5. 

A.N.5. Promover a consideração das 

espécies marinhas nas listas regionais, 

nacionais e internacionais de espécies 

ameaçadas de extinção, bem como o 

seu estudo.  

Operacional D1, D4 

N.º de espécies marinhas que são 

incluídas/excluídas nas listas e 

catálogos de espécies ameaçadas, ou 

cuja categoria é modificada.  

N.º de espécies alvo.  

C.1.1. 

A.N.6 Melhorar a coordenação 

internacional dos programas de 

monitorização de espécies, 

especialmente para espécies com uma 

ampla distribuição geográfica (por 

exemplo, peixes, cetáceos e répteis).  

Operacional D1, D3, D4 

Número de iniciativas e grupos de 

trabalho internacionais em que 

participa.  

C.1.2. 

A.N.7. Melhorar a coordenação nacional 

e a normalização dos programas de 

monitorização de habitats e espécies.  

Operacional D1, D4 

Existência de 

metodologias/diretrizes/protocolos 

comuns.  

N.º de reuniões realizadas para 

atualizar os Programas de 

Monitorização.  

Existência de uma base de dados de 

acesso comum para os diferentes 

gestores de programas de 

monitorização.  

A.1.7 
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A. Proteger e preservar o ambiente marinho, incluindo a sua biodiversidade, prevenir a sua deterioração e restaurar os 

ecossistemas marinhos em áreas que tenham sido adversamente afetadas.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

A.N.8. Melhorar a coordenação da 

monitorização e resposta a eventos de 

captura acessória e encalhe, incluindo a 

monitorização de capturas acessórias 

de tartarugas, mamíferos e aves 

marinhas em embarcações de pesca.  

Operacional D1, D4 

Adoção e implementação de sistemas 

de coordenação a nível nacional 

(protocolos, modelos comuns de 

recolha de dados, metodologias 

comuns, base de dados comum) para 

abordar a monitorização e resposta a 

estes eventos.  

Percentagem da frota que colabora na 

monitorização de capturas acessórias 

(diários de bordo, ações específicas...)  

A.1.7 

A.N.9. Gerir de forma integrada os 

processos de invasões de espécies 

exóticas, especialmente os identificados 

na avaliação inicial de D2 na DMNOR 

(demarcación marítima noratlántica), 

incluindo o desenvolvimento de redes 

de deteção precoce e a sua 

coordenação a nível nacional. 

Pressão 
D1, D2, D4 e 

D6 

Percentagem da área da demarcação 

coberta por redes para a deteção e 

quantificação de espécies não nativas.  

Existência de protocolos de ação em 

caso de eventos de deteção da EAI.  

N.º de espécies marinhas que estão 

listadas como espécies exóticas 

invasoras  

Percentagem/ nº de espécies invasoras 

sujeitas a medidas ou ações de gestão.  

Percentagem/ nº de habitats afetados 

por espécies invasoras que foram 

objeto de medidas ou ações de gestão  

A.1.3. 

C.3.6. 

A.N.10. Assegurar a conformidade 

regulamentar  
Operacional Todos 

Vigilância estimada em horas  

Infrações identificadas vs. sanções 

impostas  

Recursos humanos disponíveis para 

monitorização e materiais disponíveis.  

A.1.9 

A.N.11. Aumentar o conhecimento das 

redes alimentares, com vista a 

desenvolver novos indicadores para 

avaliar e definir corretamente o Bom 

Estado Ambiental das mesmas.  

Operacional D1 e D4 
Existência de indicadores apropriados 

para avaliar as redes alimentares.  
C.3.8 

A.N.12. Melhorar o conhecimento dos 

fundos marinhos, incluindo as 

caraterísticas físicas e biológicas  

Operacional D1 e D6 

Proporção da área da demarcação 

estudada.  

Proporção de habitats costeiros 

vigiados.  

Proporção de habitats profundos 

estudados.  

C.3.2. 

C.3.3. 

C.3.4. 

 

B. Prevenir e reduzir as descargas no meio marinho, com vista a eliminar progressivamente a poluição do meio marinho, para 

assegurar que não haja impactos ou riscos graves para a biodiversidade marinha, os ecossistemas marinhos, a saúde humana 

ou as utilizações permitidas do mar.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

Identificar e abordar as causas (fontes 

difusas de poluição por nutrientes e/ou 

descarga de efluentes) que levam à 

tendência crescente da concentração de 

nutrientes nas áreas de produtividade 

contrastantes NorP2, NorC2 e NorC3, 

onde foram detetadas concentrações 

acima dos valores limiares na avaliação 

inicial de D5.  

Pressão 
D5, D8, D9 e 

D10 

Nº/percentagem de fontes de 

nutrientes identificadas para as quais 

são empreendidas ações de regulação 

ou redução.  

Níveis de clorofila  

Níveis nutricionais nas áreas 

identificadas  

B.1.3. 
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B. Prevenir e reduzir as descargas no meio marinho, com vista a eliminar progressivamente a poluição do meio marinho, para 

assegurar que não haja impactos ou riscos graves para a biodiversidade marinha, os ecossistemas marinhos, a saúde humana 

ou as utilizações permitidas do mar.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

B.N.2 Identificar e abordar as principais 

fontes de contaminantes no ambiente 

marinho, a fim de manter tendências 

temporais decrescentes ou estáveis nos 

níveis de contaminantes nos 

sedimentos e biota, bem como nos 

níveis biológicos de resposta à 

contaminação em organismos 

indicadores.  

Estado D8 

Nº/percentagem de fontes de 

nutrientes identificadas para as quais 

são empreendidas ações de regulação 

ou redução. 

Níveis de contaminantes e tendências 

dos sedimentos.  

Níveis de contaminantes e tendências 

na biota.  

Níveis biológicos e tendências nas 

respostas biológicas. 

 

B.2.1. 

B.2.2 

B.2.3 

B.N.3 Reduzir as entradas de nutrientes, 

poluentes e resíduos provenientes de 

descargas fluviais.  

Pressão D5 e D8 
Descargas de poluentes e nutrientes 

dos rios (volume e carga poluente)  
B.1.1. 

B.N.4 Reduzir as entradas de nutrientes, 

poluentes e resíduos das águas 

residuais.  

Pressão 
D5, D8 e 

D10 

Descargas urbanas:  

Percentagem de habitantes 

equivalentes com um ponto de 

descarga em águas costeiras ou 

estuários, cumprindo os requisitos da 

RDL 11/95 e RD 509/1996 (Diretiva 

91/271/CEE).  

Percentagem de aglomerações 

urbanas que descarregam diretamente 

em águas costeiras e águas de 

transição que satisfazem os requisitos 

da RDL 11/95 e RD 509/1996 (Diretiva 

91/271/CEE).  

Descargas de origem industrial:  

Percentagem de estações de 

tratamento de águas residuais que 

não cumprem as autorizações de 

descarga de acordo com o Censo 

Nacional de Descargas.  

B.1.1. 

B.N.5.Reduzir a entrada de nutrientes, 

poluentes e lixo proveniente de eventos 

pluviométricos.  

Pressão 
D5, D8 e 

D10 

Percentagem de transbordos de águas 

pluviais em eventos de chuva que têm 

medidas para limitar os sólidos e os 

flutuáveis nos transbordos de esgotos 

e/ou para a redução da poluição nos 

transbordos de esgotos.  

B.1.1. 

B.N.6 Reduzir a contribuição de 

nutrientes e poluentes provenientes de 

atividades agrícolas: excedentes e 

retornos da irrigação e pecuária, entre 

outros.  

Pressão D5 e D8 

N.º de estações em risco na rede de 

monitorização de nitratos de origem 

agrícola em massas de água da 

categoria rio acima das águas de 

transição, em águas de transição, em 

águas costeiras e em aquíferos ou 

massas de água subterrâneas 

limítrofes da costa.  

B.1.1. 

B.N.7 Reforçar ações para remover o 

lixo marinho do mar com o 

envolvimento do sector pesqueiro, bem 

como ações para remover o lixo das 

praias.  

Pressão D10 

Nº de portos onde está a ser levada a 

cabo uma iniciativa de pesca de lixo.  

N.º de embarcações que participam 

em ações de pesca de lixo  

Kg/ nº de artigos recolhidos em pesca 

de lixo.  

NOVO OBJETIVO 
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B. Prevenir e reduzir as descargas no meio marinho, com vista a eliminar progressivamente a poluição do meio marinho, para 

assegurar que não haja impactos ou riscos graves para a biodiversidade marinha, os ecossistemas marinhos, a saúde humana 

ou as utilizações permitidas do mar.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

B.N.8. Reduzir a quantidade de artes de 

pesca devolvidas ao mar e o seu 

impacto nas espécies pelágicas (pesca 

fantasma) e nos habitats bentónicos.  

Pressão D10 

Nº de descobertas inventariadas  

N.º de ações de retirada realizadas  

Kg de artes de pesca colocadas no 

mercado  

Kg de artes de pesca e equipamentos 

recolhidos seletivamente nos portos 

de pesca ou outros sistemas 

equivalentes  

Taxa de reciclagem das artes de pesca.  

NOVO OBJETIVO 

B.N.9. Reduzir o volume de resíduos 

gerados por navios e despejados no 

mar de forma legal/ilegal.  

Pressão D10 

Volume de resíduos sólidos gerados 

em navios (MARPOL V) 

desembarcados em portos da 

demarcação marinha  

Lixo flutuante, de fundo e de praia da 

navegação e da pesca  

NOVO OBJETIVO 

B.N.10. Reduzir a quantidade dos 

plásticos de utilização única mais 

frequentes que chegam ao ambiente 

marinho.  

Pressão D10 

Abundância de objetos plásticos de 

utilização única nas praias da 

demarcação marinha, incluindo: 

cotonetes, talheres, pratos e palhinhas, 

recipientes para alimentos e bebidas e 

embalagens flexíveis para alimentos, 

filtros de cigarros, sacos de plástico 

ligeiros e toalhetes húmidos.  

NOVO OBJETIVO 

B.N.11. Reduzir a quantidade de 

microplásticos que atingem o ambiente 

marinho.  

Pressão D10 

Abundância de microplásticos nas 

praias da demarcação marinha  

Número de medidas tomadas pelos 

sectores industriais (por exemplo, 

indústria de pré-produção de plástico, 

desgaste de pneus, decomposição de 

tintas, lavagem de roupa sintética, 

desgaste de campos desportivos de 

relva artificial, utilização intencional na 

indústria cosmética e em detergentes) 

para reduzir a entrada de 

microplásticos e a sua eficácia.  

N.º de medidas de retenção tomadas  

NOVO OBJETIVO 

B.N.12. Desenvolver/suportar medidas 

para prevenir e/ou mitigar os impactos 

do ruído ambiente e do ruído impulsivo  

Pressão D11 

Nº de iniciativas ou ações destinadas a 

reduzir a pressão das fontes de ruído 

ambiente e ruído impulsivo  

NOVO OBJETIVO 

B.N.13. Minimizar a incidência e 

magnitude de eventos de poluição 

aguda significativos (por exemplo, 

derrames acidentais de petróleo ou 

produtos químicos) e o seu impacto na 

biota, através de uma manutenção 

adequada dos sistemas de resposta.  

Operacional D8 

Nº de pessoas formadas  

Nº de cursos  

Nº de seminários técnicos  

Nº de simulações  

N.º de ações de manutenção de base  

Existência de protocolos específicos 

desenvolvidos  

Existência de planos de contingência 

para as espécies afetadas.  

B.2.4 
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B. Prevenir e reduzir as descargas no meio marinho, com vista a eliminar progressivamente a poluição do meio marinho, para 

assegurar que não haja impactos ou riscos graves para a biodiversidade marinha, os ecossistemas marinhos, a saúde humana 

ou as utilizações permitidas do mar.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

B.N.14. Promover que os estudos, 

iniciativas e projetos científicos sobre os 

impactos da introdução de substâncias, 

resíduos e energia no meio marinho 

respondam às lacunas de conhecimento 

identificadas na Avaliação Inicial e nas 

sucessivas fases das Estratégias 

Marinhas.  

Operacional Todos 

Lacunas de conhecimento relativas aos 

impactos causados pela introdução de 

substâncias, resíduos e energia no 

ambiente marinho, que são abordadas 

por estudos e projetos científicos.  

B.3.1 

B.3.2. 

B.3.3 

B.3.4 

B.N.15. Integrar os resultados e 

conhecimentos obtidos a partir de 

estudos, iniciativas e projetos científicos 

sobre os impactos da introdução de 

substâncias, resíduos e energia no meio 

marinho na tomada de decisões e 

gestão do meio marinho.  

Operacional Todos 

Critérios para cuja avaliação e 

acompanhamento foram tidos em 

conta os resultados de 

projetos/estudos científicos.  

Objetivos e medidas de gestão, cuja 

conceção teve em conta os resultados 

de projetos/estudos científicos.  

NOVO OBJETIVO 

B.N.16.Melhorar a coordenação 

nacional e a normalização dos 

programas de monitorização para a 

introdução de substâncias, resíduos e 

energia no meio marinho.  

Operacional 
D5, D8, D9, 

D10, D11 

Desenvolvimento de 

metodologias/diretrizes/protocolos 

comuns.  

N.º de reuniões realizadas para 

atualizar os Programas de 

Monitorização.  

Desenvolvimento de uma base de 

dados de acesso comum para os 

diferentes gestores de programas de 

monitorização.  

NOVO OBJETIVO 

 

C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

C.N.1.Reduzir a intensidade e a área de 

influência de pressões antropogénicas 

significativas nos habitats bentónicos, 

com especial atenção aos habitats 

protegidos e/ou habitats de interesse 

natural.  

Pressão D1 e D6 

Nº de iniciativas implementadas 

para reduzir o impacto das pressões 

sobre habitats protegidos e/ou 

habitats de interesse natural, com 

especial atenção à pesca com artes 

de pesca de fundo e artes de pesca 

sobre habitats protegidos e/ou 

habitats de interesse natural, 

construção de infraestruturas, 

exploração de recursos marinhos 

não renováveis, dragagem, 

atividades recreativas e outras 

pressões significativas na DMNOR.  

Percentagem/ Nº de ações e 

projetos com relatório de 

compatibilidade  

Área de habitats protegidos e/ou 

habitats de interesse natural 

potencialmente afetados pelas 

atividades humanas e suas 

tendências  

A.1.1 
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C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

C.N.2 Minimizar o potencial de 

introdução secundária ou expansão de 

espécies não nativas, abordando 

diretamente vias antropogénicas e 

vetores de translocação.  

Pressão 
D1, D2, D4, 

D6 

N.º de medidas de ação/controlo 

sobre percursos e vetores de 

introdução e translocação,  

N.º de percursos e vetores de 

introdução e translocação tratados 

por políticas ou medidas reguladas, 

tais como: fugas em instalações 

aquícolas, água de lastro, 

ancoragem, biofouling, isco vivo, e 

todos os tipos de derrames.  

N.º de eventos de introdução de 

espécies exóticas invasoras por 

vetor/via  

A.1.2. 

C.N.3 Reduzir as principais causas de 

mortalidade e declínio populacional de 

grupos de espécies não comerciais no 

topo da cadeia alimentar (mamíferos 

marinhos, répteis, aves marinhas, 

elasmobrânquios pelágicos e 

demersais).  

Pressão D1, D4 

Mortalidade das populações de 

grupos de espécies no topo da 

cadeia alimentar  

Número de iniciativas (legislativas, 

técnicas e operacionais) para reduzir 

as principais causas antropogénicas 

de mortalidade das populações de 

grupos de espécies no topo da 

cadeia alimentar.  

Percentagem de espécies ou grupos 

de espécies incluídas em 

regulamentos específicos que 

abordam as causas de mortalidade 

identificadas na avaliação inicial.  

Mortalidade das capturas acessórias 

de espécies indicadoras de aves, 

répteis, mamíferos e 

elasmobrânquios, especialmente em 

espécies avaliadas como "não-BEA" 

ao abrigo do critério D1C1  

Mortalidade por outras causas 

identificadas como causas principais 

no DMNOR: enredamento em redes 

e enredamento em linhas de 

amarração (tartarugas), introdução 

de predadores (aves), poluição (aves 

e cetáceos), sobrepesca 

(elasmobrânquios).   

A.1.4. 

C.N.4. redução da perturbação da vida 

selvagem causada pelo turismo e 

atividades recreativas  

Pressão D1, D4 e D6 

Nº de ninhadas de espécies 

potencialmente afetadas (para 

tartarugas e aves)  

N.º de medidas de proteção em 

vigor/iniciativas para reduzir a 

pressão sobre estas populações  

NOVO OBJETIVO 

C.N.5. Prevenir os impactos nas teias 

alimentares da criação de espécies 

marinhas, com especial atenção para a 

criação de espécies não nativas e raras.  

Pressão 
D1, D2, D3 e 

D4 

Existência de medidas de prevenção 

no âmbito de programas de 

controlo.  

A.1.5. 
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C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

C.N.6 Assegurar a participação social 

na estratégia marinha do Atlântico 

Norte através de iniciativas de 

divulgação, sensibilização, educação 

ambiental voluntária e envolvimento 

dos sectores interessados no meio 

marinho.  

Operacional Todos 

Nº de iniciativas de participação 

social e avaliação dos seus 

resultados  

C.1.3 

C.N.7. Conseguir uma coordenação 

adequada das administrações públicas, 

instituições e sectores do espaço 

Atlântico Norte que realizam trabalhos 

relacionados com o meio marinho, de 

modo a evitar duplicações e tirar 

partido das sinergias.  

Operacional Todos 

Nº de iniciativas, projetos e reuniões 

de coordenação  

N.º de temas onde são adotadas 

iniciativas de coordenação  

C.1.4. 

C.N.8. Promover, através do Plano 

Espacial Marítimo da Demarcação 

Marinha do Atlântico Norte, ou outros 

instrumentos de gestão, que as 

atividades humanas sejam 

desenvolvidas de uma forma 

sustentável e não comprometam a 

realização do Bom Estado Ambiental.  

Operacional Todos 
Número de atividades humanas 

abrangidas pelo plano de gestão  
C.1.5 

C.N.9.Promover que os recursos 

haliêuticos sejam devidamente geridos 

de modo a permanecerem dentro dos 

limites biológicos seguros, prestando 

especial atenção àqueles cujo estatuto 

é desconhecido, e àqueles que não 

chegam a BEA de acordo com a 

avaliação inicial de D3 no DMNOR.  

Operacional D1, D3 e D4 

Nº e percentagem de stocks 

analisados em relação ao número 

total de stocks explorados de forma 

significativa  

Nº e % de unidades populacionais 

dentro de limites biológicos seguros  

Nº e percentagem de stocks em 

rendimento máximo sustentável  

C.1.6. 

C.N.10.Promover que as ações 

humanas não aumentem 

significativamente a área afetada pela 

perda física dos fundos marinhos 

naturais em comparação com o ciclo 

anterior na demarcação do Atlântico 

Norte.  

Pressão 
D1, D4, D6 e 

D7 

Área afetada por alterações físicas 

permanentes causadas por 

atividades humanas  

Área da demarcação ocupada pelas 

obras de defesa costeira  

Área da demarcação ocupada por 

obras ou instalações não destinadas 

a fins de defesa costeira.  

 

C.2.1. 

C.N.11. Promover que alterações físicas 

localizadas e permanentes causadas 

por atividades humanas não ameacem 

a sustentabilidade e funcionamento de 

habitats protegidos e/ou habitats de 

interesse natural, nem comprometam 

a realização ou manutenção da BEA 

para estes habitats.  

Pressão 
D1, D4, D6 e 

D7 

Percentagem de relatórios de 

compatibilidade de instalações 

existentes.  

Área de habitats protegidos e/ou 

habitats de interesse natural 

afetados por perturbações físicas 

permanentes.  

 

C.2.2. 

C.N.12. Adotar medidas em troços de 

costa onde alterações físicas 

permanentes causadas por atividades 

humanas tenham tido um impacto 

significativo, de forma a que sejam 

compatíveis com o bom estado 

ambiental do fundo marinho e 

condições hidrográficas.  

Operacional 
D1, D4, D6 e 

D7 

N.º de medidas adotadas para cada 

atividade causadora de impactos 

significativos.  

 

C.2.3. 
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C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

C.N.13. Assegurar que os estudos de 

impacto ambiental dos projetos 

suscetíveis de afetar o ambiente 

marinho sejam realizados de modo a 

ter em conta os impactos potenciais 

decorrentes de alterações 

permanentes das condições 

hidrográficas, incluindo efeitos 

cumulativos, à escala espacial mais 

apropriada, seguindo as diretrizes 

desenvolvidas para o efeito.  

Operacional D7 

Percentagem de estudos de impacto 

ambiental de projetos que afetam o 

ambiente marinho e que consideram 

alterações nas condições 

hidrográficas.  

 

C.2.4. 

C.N.14. Promover que os ecossistemas 

marinhos dependentes das plumas 

associadas à foz dos rios sejam tidos 

em conta na definição dos fluxos 

ecológicos na preparação dos planos 

hidrológicos.  

Operacional D7 

Percentagem de rios onde a última 

massa de água a montante da foz, 

ou a massa de água de transição, se 

definida, estabeleceu caudais 

ecológicos para os quais os 

ecossistemas marinhos foram tidos 

em conta no cálculo.  

C.2.5. 

C.N.15. Melhorar o acesso à 

informação disponível sobre o meio 

marinho, em particular sobre os 

descritores do bom estado ambiental, 

pressões e impactos, e aspetos 

socioeconómicos, e assegurar a 

qualidade desta informação, tanto 

para as administrações e instituições 

relacionadas com o meio marinho, 

como para o público em geral.  

Operacional Todos 

Existência de plataformas de acesso 

e intercâmbio de informações sobre 

o meio marinho para facilitar a 

gestão, para as administrações 

públicas.  

Meios de acesso e qualidade da 

informação disponível para o 

público sobre o meio marinho  

Nº de metadados disponíveis  

C.3.1. 

C.N.16. Promover estudos e projetos 

científicos para colmatar as lacunas de 

conhecimento identificadas na 

avaliação inicial sobre o impacto das 

atividades humanas nos ecossistemas 

marinhos e costeiros.  

Operacional 
D1, D6, D8 e 

D10 

Número de estudos e projetos 

científicos promovidos pelas 

administrações públicas que 

abordam estas questões.  

Lacunas de conhecimento 

colmatadas por estudos e projetos 

científicos.  

C.3.5 

C.N.17. Melhorar os conhecimentos 

sobre os efeitos das alterações 

climáticas nos ecossistemas marinhos 

e costeiros, com vista a integrar as 

alterações climáticas em todas as fases 

das Estratégias Marinhas.  

Operacional 

D1, D2, D3, 

D4, D5, D6, 

D7 

Número de estudos e projetos 

científicos promovidos pelas 

administrações públicas que tratam 

desta questão  

Número de indicadores de 

monitorização que abordam os 

aspetos das alterações climáticas  

Percentagem de fases da Estratégia 

Marinha que têm em consideração 

as alterações climáticas  

C.3.5. 

C.N.18. Integrar os resultados e 

conhecimentos obtidos a partir de 

estudos, iniciativas e projetos 

científicos sobre o efeito das 

atividades humanas nos habitats, 

espécies, populações e comunidades 

na tomada de decisões e gestão do 

ambiente marinho.  

Operacional Todos 

Critérios para cuja avaliação e 

acompanhamento foram tidos em 

conta os resultados de 

projetos/estudos científicos (com 

base nas referências dos 

documentos).  

Objetivos e medidas de gestão cuja 

conceção tenha tido em conta os 

resultados de projetos/estudos 

científicos.  

NOVO OBJETIVO 
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C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

C.N.19. Promover a monitorização 

eficaz das variáveis oceânicas para 

permitir a deteção precoce do 

aparecimento de anomalias climáticas 

que possam exercer pressão sobre os 

diferentes ecossistemas marinhos.  

Operacional D1, D7 

Existência de um sistema nacional de 

monitorização da variabilidade 

hidrográfica e hidrodinâmica 

oceânica, e de um sistema de alerta 

e registo de eventos massivos e 

extremos.  

C.3.9. 

C.N.20. Assegurar a rastreabilidade dos 

produtos da pesca a fim de conhecer a 

sua origem geográfica, o nome 

científico da espécie, bem como os 

seus parâmetros biométricos (sexo e 

tamanho), para que as informações 

obtidas nos diferentes controlos 

oficiais possam ser utilizadas na 

avaliação do Descritor 9.  

Operacional D9 

A zona de captura de amostras e 

outros parâmetros necessários para 

avaliar D9 está incluída como um 

campo obrigatório nos protocolos 

de monitorização sanitária.  

C.3.10 

 

Tabla. 103. Objetivos ambientais do segundo ciclo de Estratégias Marinhas do Atlântico Sul 
A. Proteger e preservar o ambiente marinho, incluindo a sua biodiversidade, prevenir a sua deterioração e restaurar os 

ecossistemas marinhos em áreas que tenham sido adversamente afetadas.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

A.S.1. Assegurar a conservação e 

restauração da biodiversidade marinha 

através de instrumentos e medidas 

eficazes  

Operacional D1, D6 

Percentagem de espécies/habitats 

marinhos não pertencentes à BEA, ou 

ameaçados, que estão sujeitos a planos 

de conservação, recuperação e 

restauro e/ou estratégias nacionais.  

Percentagem da demarcação incluída 

nas Áreas Marinhas Protegidas (AMP), 

incluindo a RN2000.  

Percentagem da área de habitats de 

interesse comunitário incluída na 

RN2000.  

Percentagem de AMP com planos de 

gestão aprovados e em vigor.  

A.1.8 

A.2.2. 

A.S.2. Alcançar uma rede abrangente, 

ecologicamente representativa, 

coerente e bem gerida de áreas 

marinhas protegidas na demarcação 

do Atlântico Sul.  

Operacional D1, D6 

Aprovação do Plano Director da 

RAMPE.  

Percentagem de AMPs incluídos na 

Rede Espanhola de Áreas Marinhas 

Protegidas.  

A.2.1 

A.S.3. Manter ou restaurar o equilíbrio 

natural das populações de espécies 

chave para o ecossistema.  

Estado D1, D3, D4 

Tendências populacionais das espécies 

utilizadas como elementos de 

avaliação, correspondentes a diferentes 

níveis tróficos.  

Indicadores utilizados para a avaliação 

das redes alimentares.  

A.3.4. 

A.S.4. Manter tendências positivas ou 

estáveis na área de distribuição de 

habitats protegidos e/ou habitats de 

interesse natural e habitats únicos.  

Estado D1, D6 Tendências da gama de habitats.  A.3.5. 

A.S.5. Promover a consideração das 

espécies marinhas nas listas regionais, 

nacionais e internacionais de espécies 

ameaçadas de extinção, bem como o 

seu estudo.  

Operacional D1, D4 

N.º de espécies marinhas que estão 

listadas/decategorizadas nas listas e 

catálogos de espécies ameaçadas, ou 

cuja categoria é modificada.  

N.º de espécies alvo.  

C.1.1. 
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A. Proteger e preservar o ambiente marinho, incluindo a sua biodiversidade, prevenir a sua deterioração e restaurar os 

ecossistemas marinhos em áreas que tenham sido adversamente afetadas.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

A.S.6 Melhorar a coordenação 

internacional dos programas de 

monitorização de espécies, 

especialmente para espécies com uma 

ampla distribuição geográfica (por 

exemplo, peixes, cetáceos e répteis).  

Operacional D1, D3, D4 

Número de iniciativas e grupos de 

trabalho internacionais em que 

participa.  

C.1.2. 

A.S.7. Melhorar a coordenação e 

normalização dos programas de 

monitorização de habitats e espécies a 

nível nacional  

Operacional D1, D4 

Existência de 

metodologias/diretrizes/protocolos 

comuns.  

N.º de reuniões realizadas para 

atualizar os Programas de 

Monitorização.  

Existência de uma base de dados de 

acesso comum para os diferentes 

gestores de programas de 

monitorização.  

A.1.7 

A.S.8.Melhorar a coordenação da 

monitorização e resposta a eventos de 

captura acessória e encalhe, incluindo 

a monitorização da captura acessória 

de tartarugas, mamíferos e aves 

marinhas em embarcações de pesca.  

Operacional D1, D4 

Adoção e implementação de sistemas 

de coordenação a nível nacional 

(protocolos, modelos comuns de 

recolha de dados, metodologias 

comuns, base de dados comum) para 

abordar a monitorização e resposta a 

estes eventos.  

Percentagem da frota que colabora no 

controlo das capturas acessórias de 

tartarugas (diários de bordo, ações 

específicas...)  

A.1.7 

A.S.9. Gerir de forma integrada os 

processos de invasões de espécies 

exóticas, especialmente os 

identificados na avaliação inicial de D2 

em DMSUD, incluindo o 

desenvolvimento de redes de deteção 

precoce e a sua coordenação a nível 

nacional.  

Pressão 
D1, D2, D4 e 

D6 

Percentagem da área da demarcação 

coberta por redes para a deteção e 

quantificação de espécies não nativas.  

Existência de protocolos de ação em 

caso de eventos de deteção da EAI.  

N.º de espécies marinhas que estão 

listadas como espécies exóticas 

invasoras  

Percentagem/ nº de espécies invasoras 

sujeitas a medidas ou ações de gestão  

Percentagem/ nº de habitats afetados 

por espécies invasoras que foram 

objeto de medidas ou ações de gestão.  

A.1.3 

A.S.10. Assegurar o cumprimento dos 

regulamentos  
Operacional Todos 

Vigilância estimada em horas  

Infrações identificadas vs. sanções 

impostas  

Recursos humanos disponíveis para 

monitorização e materiais disponíveis.  

A.1.9 

A.S.11. Aumentar o conhecimento das 

teias alimentares, com vista a 

desenvolver novos indicadores para 

avaliar e definir correctamente o Bom 

Estado Ambiental das teias 

alimentares.  

Operacional D1 e D4 
Existência de indicadores apropriados 

para avaliar as redes alimentares.  
C.3.8 

A.S.12. Melhorar o conhecimento dos 

fundos marinhos, incluindo as 

caraterísticas físicas e biológicas.   

Operacional D1 e D6 

Proporção da área da demarcação 

estudada.  

Proporção de habitats costeiros 

vigiados.  

C.3.2. 

C.3.3. 

C.3.4. 
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A. Proteger e preservar o ambiente marinho, incluindo a sua biodiversidade, prevenir a sua deterioração e restaurar os 

ecossistemas marinhos em áreas que tenham sido adversamente afetadas.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

Proporção de habitats profundos 

estudados.  

 

B. Prevenir e reduzir as descargas no meio marinho, com vista a eliminar progressivamente a poluição do meio marinho, para 

assegurar que não haja impactos ou riscos graves para a biodiversidade marinha, os ecossistemas marinhos, a saúde humana 

ou as utilizações permitidas do mar.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

B.S.1. Identificar e abordar as causas 

(fontes difusas de poluição por 

nutrientes e/ou descarga de 

efluentes) que levam a que os níveis 

de nutrientes excedam os valores 

estabelecidos pela Convenção OSPAR 

para a Protecção do Atlântico 

Nordeste das áreas de produtividade 

SUR- C1 e SUR- C2 identificadas na 

avaliação inicial da fronteira Sul-

Atlântica.  

Pressão 
D5, D8, D9 e 

D10 

Nº/percentagem de fontes de 

nutrientes identificadas para as quais 

são empreendidas ações de regulação 

ou redução.  

Níveis nutricionais  

B.1.3. 

B.S.2. Identificar e abordar as 

principais fontes de contaminantes no 

ambiente marinho, a fim de manter 

tendências temporais decrescentes ou 

estáveis nos níveis de contaminantes 

nos sedimentos e biota, bem como 

nos níveis biológicos de resposta à 

contaminação em organismos 

indicadores.  

Pressão D8 

Nº/percentagem de fontes de 

poluição identificadas para as quais 

são realizadas ações de regulação ou 

redução.  

Níveis de contaminantes e tendências 

dos sedimentos.  

Níveis de contaminantes e tendências 

na biota.  

Níveis biológicos e tendências nas 

respostas biológicas.  

B.2.1. 

B.2.2 

B.2.3 

B.S.3 Reduzir as entradas de 

nutrientes, poluentes e resíduos 

provenientes de descargas fluviais.  

Pressão D5, D8 e D10 
Descargas de poluentes e nutrientes 

dos rios (volume e carga poluente)  
B.1.1. 

B.S.4 Reduzir as entradas de 

nutrientes, poluentes e resíduos das 

águas residuais.  

Pressão D5, D8 e D10 

Descargas urbanas:  

Percentagem de habitantes 

equivalentes com um ponto de 

descarga em águas costeiras ou 

estuários, cumprindo os requisitos da 

RDL 11/95 e RD 509/1996 (Diretiva 

91/271/CEE).  

Percentagem de aglomerações que 

descarregam diretamente em águas 

costeiras e águas de transição que 

satisfazem os requisitos da RDL 11/95 

e RD 509/1996 (Diretiva 91/271/CEE).  

Descargas de origem industrial:  

Percentagem de estações de 

tratamento de águas residuais que 

não cumprem as autorizações de 

descarga de acordo com o Censo 

Nacional de Descargas.  

B.1.1 
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B. Prevenir e reduzir as descargas no meio marinho, com vista a eliminar progressivamente a poluição do meio marinho, para 

assegurar que não haja impactos ou riscos graves para a biodiversidade marinha, os ecossistemas marinhos, a saúde humana 

ou as utilizações permitidas do mar.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

B.S.5.Reduzir as entradas de 

nutrientes, poluentes e lixo 

provenientes de eventos 

pluviométricos.  

Pressão D5, D8 e D10 

Percentagem de transbordos de águas 

pluviais em eventos de chuva que têm 

medidas para limitar os sólidos e os 

flutuáveis nos transbordos de esgotos 

e/ou para a redução da poluição nos 

transbordos de esgotos.  

B.1.1 

B.S.6 Reduzir a contribuição de 

nutrientes e poluentes provenientes 

de atividades agrícolas: excedentes e 

retornos da irrigação e usos 

pecuários, entre outros.  

Pressão D5 e D8 

N.º de estações em risco na rede de 

monitorização de nitratos de origem 

agrícola em massas de água da 

categoria rio acima das águas de 

transição, em águas de transição, em 

águas costeiras e em aquíferos ou 

massas de água subterrâneas 

limítrofes da costa.  

B.1.1 

B.S.7.Reforçar ações para remover o 

lixo marinho do mar com o 

envolvimento do sector pesqueiro, 

bem como ações para remover o lixo 

das praias.  

Pressão D10 

Nº de portos onde está a ser levada a 

cabo uma iniciativa de pesca de 

ninhada  

N.º de embarcações que participam 

em ações de pesca com liteira  

Kg/ nº de artigos de ninhada marinha 

recolhidos.  

NOVO OBJETIVO 

B.S.8.Reduzir a quantidade de artes de 

pesca e equipamentos devolvidos ao 

mar, e reduzir o seu impacto nas 

espécies pelágicas (pesca fantasma) e 

nos habitats bentónicos.  

Pressão D10 

Nº de descobertas inventariadas  

N.º de ações de retirada realizadas  

Kg de artes de pesca colocadas no 

mercado  

Kg de artes de pesca e equipamentos 

recolhidos seletivamente nos portos 

de pesca ou outros sistemas 

equivalentes  

Taxa de reciclagem de artes de pesca.  

NOVO OBJETIVO 

B.S.9.Reduzir o volume de resíduos 

ilegais/irregulares gerados por navios 

e despejados no mar.  

Pressão D10 

Volume de resíduos sólidos gerados 

em navios (MARPOL V) 

desembarcados em portos da 

demarcação marinha  

Lixo flutuante, de fundo e de praia da 

navegação e da pesca  

NOVO OBJETIVO 

B.S.10.Reduzir a quantidade dos 

plásticos de uso único mais comuns 

que chegam ao ambiente marinho.  

Pressão D10 

Abundância de objetos plásticos de 

utilização única nas praias da 

demarcação marinha, incluindo: 

auriculares, talheres, pratos e 

palhinhas, recipientes para alimentos e 

bebidas e embalagens flexíveis para 

alimentos, filtros de cigarros, sacos de 

plástico leves e toalhetes húmidos.  

NOVO OBJETIVO 

B.S.11.Reduzir a quantidade de 

microplásticos que atingem o 

ambiente marinho.  

Pressão D10 
Abundância de microplásticos nas 

praias na demarcação marinha  
NOVO OBJETIVO 
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B. Prevenir e reduzir as descargas no meio marinho, com vista a eliminar progressivamente a poluição do meio marinho, para 

assegurar que não haja impactos ou riscos graves para a biodiversidade marinha, os ecossistemas marinhos, a saúde humana 

ou as utilizações permitidas do mar.  

Objetivo  Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

Número de medidas tomadas pelos 

sectores industriais (por exemplo, 

indústria de pré-produção de plástico, 

desgaste de pneus, decomposição de 

tintas, lavagem de roupa sintética, 

desgaste de campos desportivos de 

relva artificial, utilização intencional na 

indústria cosmética e em detergentes) 

para reduzir a entrada de 

microplásticos e a sua eficácia.  

N.º de medidas de retenção tomadas  

B.S.12. Desenvolver/suportar medidas 

para prevenir e/ou mitigar os 

impactos do ruído ambiente e 

impulsivo.  

Pressão D11 

Nº de iniciativas ou ações destinadas a 

reduzir a pressão das fontes de ruído 

ambiente e impulsivo  

NOVO OBJETIVO 

B.S.13. Minimizar a incidência e 

magnitude de eventos de poluição 

aguda significativos (por exemplo, 

derrames acidentais de petróleo ou 

produtos químicos) e o seu impacto 

na biota, através de uma manutenção 

adequada dos sistemas de resposta.  

Operacional D8 

Nº de pessoas formadas  

Nº de cursos  

Nº de seminários técnicos  

Nº de simulações  

N.º de ações de manutenção de base  

Existência de protocolos específicos 

desenvolvidos  

Existência de planos de contingência 

para as espécies afetadas.  

B.2.4 

B.S.14. Promover que os estudos, 

iniciativas e projetos científicos sobre 

os impactos da introdução de 

substâncias, resíduos e energia no 

meio marinho abordem as lacunas de 

conhecimento identificadas na 

Avaliação Inicial e nas sucessivas fases 

das Estratégias Marinhas.  

Operacional Todos 

Lacunas de conhecimento relativas aos 

impactos causados pela introdução de 

substâncias, resíduos e energia no 

ambiente marinho, que são abordadas 

por estudos e projetos científicos.  

B.3.1 

B.3.2. 

B.3.3 

B.3.4 

B.S.15.Integrar os resultados e 

conhecimentos adquiridos através de 

estudos científicos, iniciativas e 

projetos sobre os impactos da 

introdução de substâncias, resíduos e 

energia no meio marinho na tomada 

de decisões e gestão do meio 

marinho.  

Operacional Todos 

Critérios para cuja avaliação e 

acompanhamento foram tidos em 

conta os resultados de 

projetos/estudos científicos.  

Objetivos e medidas de gestão cuja 

conceção teve em conta os resultados 

de projetos/estudos científicos.  

NOVO OBJETIVO 

B.S.16.Melhorar a coordenação 

nacional e a normalização dos 

programas de monitorização para a 

introdução de substâncias, resíduos e 

energia no meio marinho.  

Operacional 
D5, D8, D9, 

D10, D11 

Desenvolvimento de 

metodologias/diretrizes/protocolos 

comuns.  

N.º de reuniões realizadas para 

atualizar os Programas de 

Monitorização.  

Desenvolvimento de uma base de 

dados de acesso comum para os 

diferentes gestores de programas de 

monitorização.  

NOVO OBJETIVO 
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C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo   Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

C.S.1.Reduzir a intensidade e área de 

influência de pressões antropogénicas 

significativas nos habitats bentónicos, 

com especial atenção aos habitats 

protegidos e/ou habitats de interesse 

natural.  

Pressão D1 e D6 

Nº de iniciativas implementadas para 

reduzir o impacto das pressões sobre 

habitats protegidos e/ou habitats de 

interesse natural, com especial 

atenção à pesca com artes de pesca 

de fundo e artes de pesca sobre 

habitats protegidos e/ou habitats de 

interesse natural, construção de 

infraestruturas, exploração de 

recursos marinhos não renováveis, 

dragagem, atividades recreativas e 

outras pressões significativas sobre a 

DMSUD.  

Percentagem/ Nº de ações e projetos 

com relatório de compatibilidade  

Área de habitats protegidos e/ou 

habitats de interesse natural 

potencialmente afetados pelas 

atividades humanas e suas tendências  

A.1.1 

C.S.2 Minimizar o potencial de 

introdução secundária ou expansão de 

espécies não nativas, abordando 

diretamente vias antropogénicas e 

vetores de translocação.  

Pressão 
D1, D2, D4e 

D6 

N.º de medidas de ação/controlo 

sobre percursos e vectores de 

introdução e translocação.  

N.º de vias e vetores de introdução e 

translocação tratados por ação ou 

medidas reguladas, tais como: fugas 

em instalações aquícolas, água de 

lastro, ancoragem, biofouling, isco 

vivo, e todos os tipos de derrames.  

N.º de eventos de introdução de 

espécies exóticas invasoras por 

vetor/via  

A.1.2. 

C.S.3. Reduzir as principais causas de 

mortalidade e declínio populacional de 

grupos de espécies não comerciais no 

topo da cadeia alimentar (mamíferos 

marinhos, répteis, aves marinhas, 

elasmobrânquios pelágicos e 

demersais).  

Pressão D1, D4 

Mortalidade das populações de 

grupos de espécies no topo da cadeia 

alimentar  

Número de iniciativas (legislativas, 

técnicas e operacionais) para reduzir 

as principais causas de mortalidade 

das populações de grupos de 

espécies no topo da cadeia alimentar.  

Percentagem de espécies incluídas 

em regulamentos específicos que 

abordam as causas de mortalidade 

identificadas na avaliação inicial.  

Mortalidade das capturas acessórias 

de espécies indicadoras de aves, 

répteis, mamíferos e 

elasmobrânquios, especialmente em 

espécies avaliadas como "não-BEA" 

ao abrigo do critério D1C1  

A.1.4. 
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C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo   Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

Mortalidade por outras causas 

identificadas como causas principais 

no DM SUD: enredamento em redes e 

capturas acessórias (tartarugas), 

introdução de predadores (aves), 

poluição e colisões (aves e cetáceos), 

sobrepesca e sobrepesca 

(elasmobrânquios). 

C.S.4 Reduzir a perturbação da vida 

selvagem causada por atividades 

turístico-recreativas  

Pressão D1, D4 e D6 

Nº de ninhadas de espécies 

potencialmente afetadas (para 

tartarugas e aves)  

N.º de medidas de proteção em 

vigor/iniciativas para reduzir a 

pressão sobre estas populações  

NOVO OBJETIVO 

C.S.5. Prevenir os impactos nas teias 

alimentares da criação de espécies 

marinhas, com especial atenção para a 

criação de espécies não nativas e raras.  

Pressão 
D1, D2, D3 e 

D4 

Existência de medidas de prevenção 

no âmbito de programas de controlo.  
A.1.5. 

C.S.6. Assegurar a participação social 

na estratégia marinha da demarcação 

do Atlântico Sul através de iniciativas 

de divulgação, sensibilização, 

educação ambiental voluntária e o 

envolvimento de sectores interessados 

no ambiente marinho.  

Operacional Todos 
Nº de iniciativas de participação 

social e avaliação dos seus resultados  
C.1.3 

C.S.7. Alcançar uma coordenação 

adequada das administrações públicas, 

instituições e sectores na demarcação 

do Atlântico Sul que realizam trabalhos 

relacionados com o meio marinho, de 

modo a evitar duplicações e tirar 

partido das sinergias.  

Operacional Todos 

Nº de iniciativas, projetos e reuniões 

de coordenação  

N.º de temas onde são adotadas 

iniciativas de coordenação  

C.1.4. 

C.S.8. Assegurar, através do Plano de 

Ordenamento do Espaço Marinho do 

Atlântico Sul ou outros instrumentos 

de gestão, que as atividades humanas 

sejam levadas a cabo de forma 

sustentável e não comprometam a 

realização do Bom Estado Ambiental.  

Operacional Todos 
Número de atividades humanas 

abrangidas pelo plano de gestão  
C.1.5 

C.S.9. Promover que as populações de 

peixes sejam devidamente geridas de 

modo a permanecerem dentro de 

limites biológicos seguros, prestando 

especial atenção àqueles cujo estatuto 

é desconhecido, e àqueles que não 

chegam à BEA de acordo com a 

avaliação inicial de D3 na demarcação 

marinha do Atlântico Sul.  

Operacional D1, D3 e D4 

Nº e percentagem de stocks 

analisados em relação ao número 

total de stocks explorados de forma 

significativa  

Nº e percentagem de unidades 

populacionais dentro de limites 

biológicos seguros  

Nº e percentagem de stocks em 

rendimento máximo sustentável  

C.1.6. 

C.S.10. Promover que as ações 

humanas não aumentem 

significativamente a área afetada pela 

perda física dos fundos marinhos 

naturais em relação ao ciclo anterior 

na demarcação do Atlântico Sul.  

Estado 
D1, D4, D6 e 

D7 

Área afetada por alterações físicas 

permanentes causadas por atividades 

humanas  

Área da demarcação ocupada pelas 

obras de defesa costeira  

Área da demarcação ocupada por 

obras ou instalações não destinadas a 

fins de defesa costeira.  

C.2.1. 
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C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo   Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

C.S.11. Promover que alterações físicas 

localizadas e permanentes causadas 

por atividades humanas não ameacem 

a sustentabilidade e funcionamento de 

habitats protegidos e/ou habitats de 

interesse natural, nem comprometam a 

realização ou manutenção da BEA para 

estes habitats.  

Estado 
D1, D4, D6 e 

D7 

Percentagem de relatórios de 

compatibilidade de instalações 

existentes.  

Área de habitats protegidos e/ou 

habitats de interesse natural afetados 

por perturbações físicas permanentes 

C.2.2. 

C.S.12. Adotar medidas em troços de 

costa onde alterações físicas 

permanentes causadas por atividades 

humanas tenham tido um impacto 

significativo, de forma compatível com 

o bom estado ambiental do fundo 

marinho e condições hidrográficas.  

Operacional 
D1, D4, D7 e 

D8 

Nº de medidas tomadas para cada 

atividade com impacto significativo  
C.2.3. 

C.S.13. Assegurar que os estudos de 

impacto ambiental dos projetos 

suscetíveis de afetar o ambiente 

marinho sejam realizados de modo a 

ter em conta os impactos potenciais 

decorrentes de alterações 

permanentes das condições 

hidrográficas, incluindo efeitos 

cumulativos, à escala espacial mais 

apropriada, seguindo as directrizes 

desenvolvidas para o efeito.  

Operacional D7 

Percentagem de estudos de impacto 

ambiental de projetos que afetam o 

ambiente marinho e que consideram 

alterações das condições 

hidrográficas  

C.2.4. 

C.S.14. Promover que os ecossistemas 

marinhos dependentes das plumas 

associadas à foz dos rios sejam tidos 

em conta na definição dos fluxos 

ecológicos na preparação dos planos 

hidrológicos.  

Operacional D7 

Percentagem de rios onde a última 

massa de água a montante da foz, ou 

a massa de água de transição, se 

definida, estabeleceu caudais 

ecológicos para os quais os 

ecossistemas marinhos foram tidos 

em conta no cálculo.  

C.2.5. 

C.S.15. Melhorar o acesso à informação 

disponível sobre o meio marinho, em 

particular sobre os descritores do bom 

estado ambiental, pressões e impactos 

e aspetos socioeconómicos, e 

assegurar a qualidade desta 

informação, tanto para as 

administrações e instituições 

relacionadas com o meio marinho, 

como para o público em geral.  

Operacional Todos 

Existência de plataformas de acesso e 

troca de informações sobre o meio 

marinho para facilitar a gestão, para 

as administrações públicas.  

Meios de acesso e qualidade da 

informação disponível para o público 

sobre o meio marinho  

Nº de metadados disponíveis  

 

C.3.1. 

C.S.16. Promover estudos e projetos 

científicos para colmatar as lacunas de 

conhecimento identificadas na 

avaliação inicial sobre o impacto das 

atividades humanas nos ecossistemas 

marinhos e costeiros.  

Operacional 
D1, D6, D8 e 

D10 

Número de estudos e projetos 

científicos promovidos pelas 

administrações públicas que abordam 

estas questões.  

Lacunas de conhecimento colmatadas 

por estudos e projetos científicos.  

C.3.5 

C.S.17. Melhorar os conhecimentos 

sobre os efeitos das alterações 

climáticas nos ecossistemas marinhos 

e costeiros, com vista a integrar as 

alterações climáticas em todas as fases 

das Estratégias Marinhas.  

Operacional 
D1, D2, D3, 

D4, D5, D6, D7 

Número de estudos e projetos 

científicos promovidos pelas 

administrações públicas que tratam 

desta questão  

Número de indicadores de 

monitorização que abordam os 

aspetos das alterações climáticas  

C.3.5. 
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C. Assegurar que as atividades e utilizações no ambiente marinho são compatíveis com a preservação da sua biodiversidade.  

Objetivo   Tipo Descritor Indicador   
Correspondência 

2012 

Percentagem de fases da Estratégia 

Marinha que têm em consideração as 

alterações climáticas  

C.S.18. Integrar os resultados e 

conhecimentos obtidos a partir de 

estudos, iniciativas e projetos 

científicos sobre o efeito das atividades 

humanas nos habitats, espécies, 

populações e comunidades na tomada 

de decisões e gestão do ambiente 

marinho.  

Operacional Todos 

Critérios para cuja avaliação e 

acompanhamento foram tidos em 

conta os resultados de 

projetos/estudos científicos (com 

base nas referências dos 

documentos).  

Objetivos e medidas de gestão cuja 

conceção tenha tido em conta os 

resultados de projetos/estudos 

científicos.  

OBJETIVO NUEVO 

C.S.19. Promover a monitorização 

eficaz das variáveis oceânicas para 

permitir a deteção precoce do 

aparecimento de anomalias climáticas 

que possam exercer pressão sobre os 

diferentes ecossistemas marinhos.  

Operacional D1, D7 

Existência de um sistema nacional de 

monitorização da variabilidade 

hidrográfica e hidrodinâmica 

oceânica, e de um sistema de alerta e 

registo de eventos massivos e 

extremos.  

C.3.9. 

C.S.20. Assegurar a rastreabilidade dos 

produtos da pesca a fim de conhecer a 

sua origem geográfica, o nome 

científico da espécie, bem como os 

seus parâmetros biométricos (sexo e 

tamanho), para que as informações 

obtidas nos diferentes controlos 

oficiais possam ser utilizadas na 

avaliação do Descritor 9.  

Operacional D9 

A zona de captura de amostras e 

outros parâmetros necessários para 

avaliar D9 está incluída como um 

campo obrigatório nos protocolos de 

monitorização sanitária.  

C.3.10 
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Tabla. 104. Seleção de medidas dos Programas de Medidas do Primeiro Ciclo de Estratégias 

Marinhas. 

Temática  Medida 
Autoridade 

responsável 

Demarcação(ões) 

marinha(s) onde se 

aplicará 

Biodiversidade  

BIO 3: Estratégias/Planos para a redução das capturas 

acessórias de vertebrados protegidos (aves, tartarugas, 

mamíferos marinhos e elasmobrânquios) nas artes de 

pesca  

DGSCM / SGP / CCAA Todas 

BIO 6. estratégias de conservação para taxas de 

conservação de aves marinhas ameaçadas  
DGSCM/CCAA Todas 

BIO 7. planos de conservação de espécies marinhas 

ameaçadas  
DGSCM/CCAA Potencialmente em todas 

BIO 8: Análise de risco de capturas acessórias de 

tartarugas, cetáceos e aves marinhas  
DGSCM/CCAA Todas 

BIO9. Projetos de demonstração para a atenuação e 

redução das capturas acessórias de tartarugas, aves, 

mamíferos, elasmobrânquios e outras espécies não 

alvo por diferentes artes de pesca.  

DGSCM / SGP / FBIO Todas 

BIO10. Regulamentos de pesca para reduzir as 

capturas acessórias (com base nos resultados da 

medida BIO8 e nos conhecimentos já disponíveis).  

SGP/CCAA Depende da pesca 

BIO12. Estabelecer protocolos para melhorar a 

sobrevivência pós-colheita específicos para diferentes 

artes de pesca e assegurar a sua implementação.  

SGP / DGSCM / CCAA Todas 

BIO13. Diretrizes para a gestão da navegação de 

recreio  
DGSCM/DGMM/CCAA Todas 

BIO15. Melhoria dos conhecimentos: promoção de 

estudos de investigação sobre aves, tartarugas, áreas 

de recrutamento, bem como sobre o impacto das 

atividades humanas nas espécies e habitats.  

MAGRAMA/ FBIO/ 

MINECO/ IEO/ CSIC/ 

CCAA 

Todas 

BIO17. Protocolo de ação para eventos de nidificação 

de tartarugas na costa espanhola e possível adopção 

de medidas de proteção em praias óptimas para 

incubação de crias.  

DGSCM/ Regiões 

Autónomas/ 

Entidades Locais 

LEBA / ESAL / CAN e 

potencialmente SUD 

BIO18. Alteração do Decreto Real 347/2011 de 11 de 

Março de 2011 que regulamenta a pesca marítima 

recreativa em águas exteriores.  

DGRPA Todas 

BIO19. Atualização do Diário de Bordo Electrónico 

para sistematizar a recolha de dados das capturas 

acessórias.  

DGOP Todas 

BIO 36: Diretrizes para a aceitabilidade da areia de 

praia  
DGSCM Todas 

BIO41. Exploração de métodos alternativos de captura 

de crustáceos com baixo impacto sobre o ambiente 

marinho.  

DGRPA Todas 

BIO46. Desenvolvimento de Diretrizes para Recifes 

Artificiais  
DGSCM Todas 

BIO49. Projeto ECAPRHA: Aplicação de uma 

abordagem de ecossistema às (sub) avaliações de 

habitats regionais (EcApRHA): abordagem das lacunas 

no desenvolvimento de indicadores de biodiversidade 

para a Região OSPAR, desde os dados à avaliação de 

ecossistemas.  

IEO NOR/ SUL 

Áreas Marinhas 

Protegidas 

AMP1. Plano Diretor RAMPE  DGSCM Todas 

AMP2. Elaboração e implementação dos planos de 

gestão da Rede Natura SCI de competência estatal 

propostos por INDEMARES.  

DGSCM / FBIO Todas 
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Temática  Medida 
Autoridade 

responsável 

Demarcação(ões) 

marinha(s) onde se 

aplicará 

AMP3. Elaboração e implementação de planos de 

gestão de ZPE sob jurisdição do Estado.  
DGSCM Todas 

AMP9. Análise da potencial criação e apoio à 

implementação de uma marca de qualidade "Rede 

Natura 2000" para promover a comercialização de 

produtos e serviços compatíveis com os objetivos de 

gestão da Rede Natura.  

DGSCM/ DGOP/ 

DGCEAMN / FBIO 
Todas 

AMP17. Desenvolvimento e implementação de 

instrumentos de gestão de áreas marinhas protegidas 

(para além dos mencionados em AMP2, AMP3 e 

AMP4).  

DGSCM/CCAA Todas 

Espécies 

alóctones e 

invasoras  

EAI1. Melhorar os conhecimentos sobre espécies 

invasoras, e sobre outras questões  

MINECO / CSIC / IEO / 

FBIO / FBIO / CCAA / 

SOCIB 

Todas 

EAI2. Sistemas de alerta precoce, deteção precoce e 

erradicação rápida de espécies exóticas invasoras  

Autoridades 

competentes de 

acordo com o Art. 10 

do RD 630/2013 

Todas 

Espécies 

exploradas 

comercialmente  

 

EC1. Paragens permanentes com base no plano de 

ação da frota.  
SGP / CAAC Todas 

EC2. Cessação temporária da atividade (de acordo 

com o art. 33º do Reg. FEMP)  
SGP/ CCAA Todas 

EC4. Ações que visam o cumprimento da política de 

descarte  
SGP / CAAC Todas 

EC5. Encorajar a colaboração entre cientistas e o 

sector das pescas  
FBIO / CCAA / SGP Todas 

EC6. Ações relacionadas com a manutenção do 

Programa Nacional de Dados Fundamentais (artigo 

77º)  

SGP / IEO /CCAA Todas 

Eutrofização, 

poluentes e 

seus efeitos, e 

poluentes nos 

produtos da 

pesca 

CONT1. Reforço do Plano Ribera  DGSCM Todas 

CONT2. Estratégia para o resgate e recuperação da 

vida selvagem oleada  
DGSCM Todas 

CONT4. Diretrizes para descargas terra-mar  DGSCM /CCAA Todas 

CONT14. Melhorar os conhecimentos sobre questões 

de poluição marinha  
MINECO/CSIC/ IEO Todas 

Lixo marinho  

Medidas para a prevenção do lixo marinho proveniente de fontes marítimas 

LM3. Promoção de projetos destinados à redução, 

reutilização e reciclagem de certos materiais como o 

poliestireno expandido (EPS) ou as redes de pesca.  

FBIO / CCAA / 

MINECO / CDTI 
Todas 
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Temática  Medida 
Autoridade 

responsável 

Demarcação(ões) 

marinha(s) onde se 

aplicará 

LM4. Promoção de projetos e iniciativas inovadoras no 

aspeto ambiental de tecnologias e processos no sector 

das pescas e da aquicultura. 

FBIO / CCAA / 

MINECO / CDTI 
Todas 

LM6. Melhorar a gestão de resíduos nos portos  

Portos do Estado / 

Autoridades 

Portuárias / 

Comunidades 

Autónomas 

Todas 

LM7. Promoção de projetos para uma melhor gestão 

de resíduos a bordo de navios de pesca ou em 

instalações aquícolas.  

FBIO / CCAA / 

MINECO / CDTI / 

DGMM6 

Todas 

Medidas para a prevenção de lixo marinho proveniente de fontes terrestres 

LM8. Desenvolvimento de planos regionais de gestão 

de resíduos.  
CCAA Todas 

LM9. Revisão regulamentar que afeta a 

implementação da responsabilidade alargada do 

produtor pelo produto.  

DGCEAMN Todas 

LM10. Aplicação das medidas contidas na legislação 

de transposição da Diretiva 2015/720 que altera a 

Diretiva 94/62/CE no que diz respeito à redução do 

consumo de sacos de plástico leves.  

DGCEAMN / CAAC Todas 

LM11. Estudo sobre as quantidades de lixo marinho 

(incluindo microplásticos) das estações de tratamento 

de águas residuais e proposta de medidas específicas 

a incorporar nos planos das bacias hidrográficas (3º 

ciclo).  

DGSCM Todas 

LM12. Assegurar a inclusão de referências explícitas ao 

lixo marinho em quaisquer futuros instrumentos de 

gestão de resíduos a serem promovidos.  

DGSCM / CAAC Todas 

LM13. Investigação sobre os aspetos ecológicos dos 

microplásticos. Ação-piloto JPI Oceans: BASEMAN, 

EPHEMARE, projetos PLASTOX.  

MINECO / IEO / U. da 

Coruña / U. de Vigo / 

U. de Murcia / U. del 

País Vasco 

Todas 

LM14. Estudo sobre a quantificação das fontes de 

microplásticos e identificação de possíveis medidas 

para a sua redução na fonte. 

DGSCM Todas 

Medidas para a remoção de lixo marinho 

LM5. Promover a instalação de pontos limpos nos 

portos de pesca.  

SGP / FBIO / 

Autoridades 

Portuárias / Regiões 

Autónomas / 

Autoridades Locais 

Todas 

LM17. Desenvolvimento de um documento-quadro 

para o desenvolvimento de um esquema coerente de 

"pesca do lixo".  

DGSCM Todas 

LM18. Promoção e financiamento de atividades de 

"pesca de lixo”. 
SGP / FBIO /CCAA Todas 

LM19. Financiamento de atividades de limpeza de rios, 

praias, fundos marinhos flutuantes e fundos marinhos 

pouco profundos.  

FBIO/ Regiões 

Autónomas / Câmaras 

Municipais / OAPN 

Todas 

LM21. Levantamento de locais de grande acumulação 

de lixo marinho (áreas de grande acumulação ou áreas 

especificamente vulneráveis onde o lixo está presente).  

DGSCM / IEO Todas 

LM22. Campanhas de limpeza dirigidas aos locais de 

acumulação de lixo marinho identificados.  
DGSCM / FBIO Todas 
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Temática  Medida 
Autoridade 

responsável 

Demarcação(ões) 

marinha(s) onde se 

aplicará 

LM23. Elaboração de um protocolo de ação para a 

avaliação, inventário, classificação e recolha de dados 

sobre artes de pesca perdidas ou abandonadas, que 

representam uma ameaça para a conservação de 

habitats e espécies em áreas da NR 2000.  

DGSCM Todas 

LM26: Criação e manutenção de uma base de dados 

nacional sobre objetos recolhidos em atividades de 

"pesca do lixo".  

DGSCM Todas 

Medidas de sensibilização e de divulgação sobre questões relacionadas com o lixo marinho 

LM20. Promoção e coordenação de eventos 

participativos de limpeza de lixo marinho como 

instrumento de sensibilização do público. 

DGSCM Todas 

LM24. Preparação de materiais de 

sensibilização/comunicação, incluindo possivelmente 

uma campanha de sensibilização dos meios de 

comunicação social.  

DGSCM / FBIO Todas 

LM25. Criação de um grupo técnico sobre o lixo 

marinho como fórum de coordenação/discussão da 

questão do lixo marinho e possíveis soluções.  

DGSCM Todas 

LM27. Criação da figura dos "guardiães da praia", 

destinada a associações, organizações ambientais, 

pescadores, associações de pescadores e outros 

grupos e uma rede de organizações "guardiãs" para 

assegurar a preservação ambiental dos rios e praias e 

sensibilizar a nível local, regional e nacional para esta 

questão.  

FBIO Todas 

Ruído 

subaquático  

RS1. Regulamento sobre critérios para projetos que 

geram ruído subaquático e para a preparação de AIA 

para estes projetos.  

DGSCM Todas 

Medidas 

horizontais  

 

H1. Regulamentação de critérios de compatibilidade 

com estratégias marinhas, em conformidade com o 

artigo 3.3 da Lei 41/2010.  

DGSCM Todas 

H2. Desenvolvimento de uma estratégia para a 

visibilidade e divulgação das Estratégias Marinhas  
DGSCM Todas 

H4. Programa de divulgação nas escolas  

DGSCM / OAPN 

(através do CENEAM) 

/ FBIO 

Todas 

H10. Programas de formação para pescadores, 

observadores a bordo, pessoal de encalhamento de 

redes, e formação para gestores administrativos e 

agentes de fiscalização. 

DGSCM / SGP / OAPN 

(através do CENEAM) 

/ IEO/ CCAA/ FBIO 

Todas 

H11. Programas de sensibilização dirigidos aos utentes 

das praias, empresas de turismo náutico-recreativo, 

bem como aos sectores da pesca e da agricultura e à 

sociedade civil em geral.  

DGSCM / OAPN 

(através do CENEAM) 

/ CCAA / FBIO 

Todas 

H12. Elaboração e implementação de um currículo 

relacionado com o respeito e proteção de cetáceos, 

tartarugas, aves marinhas e elasmobrânquios 

protegidos, bem como de ninhadas marinhas, nos 

cursos oficiais de capitão de barco do sector 

recreativo e pesqueiro.  

DGSCM/ DGMM / 

DGOP/MECD/ CCAA 
Todas 
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Temática  Medida 
Autoridade 

responsável 

Demarcação(ões) 

marinha(s) onde se 

aplicará 

H13. Promoção de projetos inovadores que melhorem 

a sustentabilidade das instalações aquícolas.  
FBIO Todas 

H14. Promoção do espírito empresarial: prevenção 

(inovação empresarial) e gestão (apoio à criação de 

novas empresas).  

FBIO / CDTI Todas 

Acrónimos: NOR: Atlântico Norte; SUD: Atlântico Sul; ESAL: Estreito e Alboran; LEBA: Levante-Baleares; CAN: Ilhas Canárias. 

Acrónimos autoridades competentes: AGE- Administração Geral do Estado; CCAA- Comunidades Autónomas Costeiras; CDTI- Centro para o 

Desenvolvimento Tecnológico Industrial; CEDEX- Centro de Estudos e Experimentação de Obras Públicas; CENEAM- Centro Nacional de Educação 

Ambiental; CIEM- Comissão Interministerial de Estrategias Marinas; CSIC- Centro Superior de Investigaciones Científicas; DGA- Dirección General del 

Agua; DGCEAMN- Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural; DGMM- Dirección General de la Marina Mercante; 

DGOPA- Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura; DGRP- Dirección General Recursos Pesqueros; DGSCM- Direcção Geral para a 

Sustentabilidade do Litoral e do Mar; FBIO- Fundação Biodiversidade; IEO- Instituto Espanhol de Oceanografia; MAGRAMA- Ministério da 

Agricultura e Pescas, Alimentação e Ambiente; MECD- Ministério da Educação, Cultura e Desporto; MFOM- Ministério do Desenvolvimento; 

MINECO- Ministério da Economia, Indústria e Competitividade; MINETAD- Ministério da Energia, Turismo e Agenda Digital; OAPN- Organização 

Autónoma dos Parques Nacionais; PdE- Portos do Estado; SGP- Secretaria Geral das Pescas; SOCIB- Sistema de Observação Costeira das Ilhas 

Baleares. 

  



 

 

 

E2. Relatório ambiental. 

Serviços para a preparação do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027 375 

Anexo7. Administrações afetadas e partes interessadas consultadas 

Tabla. 105. Respostas recebidas na 1ª participação do público no procedimento AAE 
Consultado  Resposta 

Espanha 

Administração Geral do 

Estado 

DG Biodiversidade, Florestas e Desertificação.  Não 

OA Parques Nacionais  Sim 

SDG Ar limpo e sustentabilidade industrial Não 

SDG Economia Circular  Não 

Gabinete Espanhol da OECC para as Alterações Climáticas Sim 

DG Água Não 

Autoridade da Bacia Hidrográfica do Rio Miño-Sil  Sim 

Confederação hidrográfica do Douro  Sim 

Autoridade da Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana  Não 

Autoridade da Bacia Hidrográfica do Rio Guadalquivir  Não 

Confederação Hidrográfica do Tejo  Não 

DG Costa e Mar  Não 

Gabinete do Orçamento. Subsecretaria. MITECO  Não 

DG de Políticas contra o despovoamento  Não 

DG Gestão das Pescas e Aquacultura  Não 

DG Recursos Pesqueiros  Não 

DG Belas Artes.  Não 

DG Política Energética e Minas.  Não 

DG Marinha Mercante  Sim 

DG Saúde Pública, Qualidade e Inovação  Sim 

Junta da Galiza 

Departamento de Saúde Não 

DG Património Natural  Não 

DG Planeamento e Gestão Florestal  Sim 

DG Qualidade Ambiental, Sustentabilidade e Alterações Climáticas  Sim 

Augas de Galicia  Não 

DG Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano  Sim 

DG Património Cultural  Não 

Castela e Leão 

DG Saúde Pública  Não 

DG Ambiente  Não 

DG Qualidade e Sustentabilidade Ambiental  Não 

DG Património Natural e Política Florestal  Não 

DG Planeamento e Planeamento Espacial  Não 

DG Habitação, Arquitetura e Planeamento Urbano  Não 

DG Património Cultural  Não 

Estremadura 

DG Saúde Pública  Não 

DG Sustentabilidade  Sim 

DG Planeamento e Infraestruturas de Água  Não 

DG Planeamento Urbano e Regional  Não 

DG de Bibliotecas, Museus e Património Cultural   Sim 

Andaluzia  

DG Saúde Pública e Gestão Farmacêutica  Não 

SG Ambiente, Água e Alterações Climáticas (Inclui a DG de Gestão do 

Ambiente Natural, Biodiversidade e Espaços Protegidos, a DG de 

Qualidade Ambiental e Alterações Climáticas, a DG de Planeamento e 

Recursos Hídricos, a DG de Infraestruturas Hídricas e a Agência do 

Ambiente e Água. Também fornece um relatório do Secretariado-Geral 

da Agricultura, Pecuária e Alimentação). 

Sim 

DG Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano  Sim 

DG Património Histórico e Documental  Não 

FEMP Federação Espanhola de Municípios e Províncias  Não 

Europarc Espanha  Não 

Associação Espanhola de Avaliação de Impacto Ambiental  Não 

Nova Fundação para a Cultura da Água  Não 
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Consultado  Resposta 

Rios AEMS com vida  Não 

SEO/Birdlife  Não 

WWF/ADENA  Não 

Ecologistas em ação - CODA  Não 

Greenpeace  Não 

Fundação Natureza Global  Não 

Fundação Natureza e Homem  Não 

ADEGA. Associação para a Defesa Ecológica da Galiza  Não 

Federação Ecológica Galega  Não 

Sociedade Galega de História Natural  Não 

Sociedade Galega de Ornitologia  Não 

ADENEX. Associação para a Defesa da Natureza e dos Recursos da Estremadura  Não 

Federação Ecológica de Castilla Y León  Não 

Iberlince  Não 

Portugal 

Instituto para a Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Sim 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR); Sem dados 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP); Sim 

Direção Geral da Saúde (DGS); Sem dados 

Direção Geral de Geologia e Energia (DGEG). Sem dados 
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