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Projeto de Resolução nr.1347/XIV/2ª

Pela restauração dos ecossistemas e por um modelo de cogestão das áreas protegidas que cumpra 

com o objetivo de conservação da natureza e da biodiversidade

Exposição de motivos

Por ocasião do Dia Mundial do Ambiente de 2021, assinalado em 5 de junho de 2021, as 

Nações Unidas lançaram a Década para a Restauração dos Ecossistemas que, nas palavras do 

Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres, “é um apelo global à ação e reunirá apoio 

político, investigação científica, e músculo financeiro para aumentar maciçamente a restauração", 

invocando a intensificação de esforços para prevenir, deter e inverter a degradação de áreas como 

prados, florestas, oceanos e montanhas, essenciais a toda a vida na Terra. 

Já em 2019, o Relatório de Avaliação Global sobre os Serviços da Biodiversidade e dos 

Ecossistemas do IPBES, demonstrou um declínio dos ecossistemas e da biodiversidade, 

ameaçando numerosas espécies da extinção global, representando um sério risco para a 

segurança alimentar, agravado pelas alterações climáticas que, por sua vez, estão associadas a 

maiores riscos da ocorrência de ondas de calor, de secas severas, de incêndios florestais extremos, 

de tempestades e inundações catastróficas, e do aumento do nível do mar, constituindo uma 

ameaça à biodiversidade e aos ecossistemas terrestres e marítimos. 

Neste contexto, a Portaria n.º 67/2021 aprova o conjunto mínimo obrigatório de 

indicadores de realização a integrar nos planos de cogestão das áreas protegidas, na sequência da 

transferência de competências para os órgãos municipais a fim de participarem “na gestão das 

áreas protegidas”, conforme determinado na alínea c) do artigo 20.º da Lei n.º 50/2018. 

Alegadamente, a aprovação do conjunto mínimo obrigatório concorre “em alinhamento com a 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030”, criada através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, para ser “um instrumento fundamental da 

prossecução da política de ambiente e de resposta às responsabilidades nacionais e internacionais 

de reduzir a perda de biodiversidade”.

No entanto, os indicadores aprovados pela Portaria n.º 67/2021 falham no que se refere 

à restauração dos ecossistemas e ao combate à perda de biodiversidade, estando focados na

promoção do turismo nas áreas protegidas e na marca Natural.PT. Sendo o turismo uma atividade 

com destacada importância no contexto nacional, não se pode olvidar que a pressão turística 

afeta negativamente a biodiversidade e os ecossistemas, devendo ser gerido com extremo 
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cuidado no tocante a áreas protegidas. De acordo com as Recomendações para a Sustentabilidade 

de Turismo e Gestão de Visitantes em Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação 

da Natureza, a prática de turismo deve assentar em três princípios básicos: 1. Contribuir para a 

conservação da natureza (valor ambiental); 2. Gerar benefícios económicos para a área protegida, 

autoridades e proprietários para ajudar a suportar os custos de gestão, e também oportunidades 

de subsistência sustentável nas comunidades locais (valor económico); e 3. Contribuir para o 

enriquecimento da sociedade e da cultura (valor social)1. 

De acordo com Tolvanen e Kangas, existe um impacto negativo a nível ambiental e da 

biodiversidade que é mais acentuado na proximidade de alojamentos turísticos. Nomeadamente 

as plantas, aves e mamíferos mais sensíveis reduzem a sua presença nas áreas afetadas, ou 

desaparecem completamente, sendo que a composição de espécies transita de espécies 

“selvagens” para espécies culturais ou associadas à atividade humana2.  

No dia 10 de junho de 2021, foi divulgado o relatório do Workshop Copatrocinado pelo 

IPBES-IPCC sobre Biodiversidade e Alterações Climáticas, que examinou as sinergias e 

compromissos entre a proteção da biodiversidade e a mitigação e adaptação às alterações 

climáticas3.  O relatório concluiu que as políticas anteriores encararam, em grande medida, a 

perda de biodiversidade e as alterações climáticas de forma independente, sendo fulcral fazer face 

às sinergias entre a perda de biodiversidade e as alterações climáticas. Por conseguinte, e dentro 

de uma estratégia nacional que visa a restauração dos ecossistemas e da biodiversidade, a 

cogestão das áreas protegidas não pode ser abordada de uma forma desligada desta realidade, 

tornando necessário proceder à implementação de parâmetros adequados a esta estratégia, a 

determinação da carga turística admissível para cada uma das áreas em causa e à modelação dos 

fluxos turísticos para que não excedam esse limite.

Assim, a Assembleia da República, reunida em Plenário, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da 

Constituição da República Portuguesa, por intermédio do presente Projeto de Resolução, 

recomenda ao Governo que:

1. Implemente indicadores de cogestão que permitam determinar de forma efetiva o 

progresso na restauração dos ecossistemas e da biodiversidade nas áreas protegidas;

                                                     
1 https://portals.iucn.org/library/node/47918.
2 Tolvanen A & Kangas K (2016) Tourism, biodiversity and protected areas – Review from northern Fen-
noscandia, Journal of Environmental Management, Volume 169, Pages 58-66 em 
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.12.011. 
3 https://www.ipbes.net/events/launch-ipbes-ipcc-co-sponsored-workshop-report-biodiversity-and-climate-
change.
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2. Seja determinada a carga turística admissível para cada uma das áreas protegida, a fim de 

modelar os fluxos turísticos de forma a não exceder essa mesma carga;

3. Apoie financeiramente os órgãos municipais que consigam, através dos indicadores a 

implementar, demonstrar que foram obtidos efetivos progressos a nível da restauração 

dos ecossistemas e da biodiversidade.

Assembleia da República, 17 de junho de 2021

A Deputada não inscrita,

Joacine Katar Moreira


