
Exm.ª Senhora

Chefe do Gabinete de

Sua Excelência O Presidente da Assembleia da República,

Relativamente ao assunto identificado em epígrafe, e em resposta ao email infra de V. 

Excelência, incumbiu-me a Senhora Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas de, na sequência do determinado por Sua Excelência O Presidente do 

Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, para efeitos de exercício do direito de 

audição previsto no nº2 do artigo 229º da Constituição da República Portuguesa e no nº2 do 

artigo 90º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, remeter o 

seguinte parecer:

1. O presente projeto de Lei pretende estabelecer o processo para a atualização da 

caraterização e diagnóstico do estado de conservação dos valores naturais e dos 

impactes ambientais cumulativos, em todas as áreas protegidas (AP’s) inseridas na 

Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), visando igualmente a sua consideração nos 

instrumentos de gestão territorial.

2. Para cada AP, o projeto em análise prevê determinar as capacidades de carga 

admissíveis para diferentes tipologias de projetos e de atividades económicas, bem 

como um indicador da capacidade de carga global.

3. Paralelamente, propõe que a autorização de instalação de novos projetos e alteração 

ou ampliação de projetos existentes, integrados nos setores para os quais se encontra 

fixada capacidade de carga admissível e que não sejam sujeitos ao Regime Jurídico de 

Avaliação de Impacte Ambiental (exceção às atividades tradicionais), seja precedida de 

um procedimento de avaliação de incidências ambientais.

4. A gestão das AP’s na Região Autónoma da Madeira não padece dos problemas ou 

dificuldades apontadas no projeto sub judice e que fundamentam o seu surgimento, 

nomeadamente, o “afastamento do Estado”, o “Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas cada vez mais ausente do território nacional que lhe cabe proteger e 

valorizar”, a “criação de áreas protegidas e a atribuição da sua tutela ao ICNF (…)” não 

ter correspondido “ao reforço dos seus meios técnicos ou humanos”.

5. Pelo contrário, na Região Autónoma da Madeira (RAM) a gestão das AP’s e a 

conservação da Natureza tem sido pautada por uma presença efetiva no terreno do 

Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM), entidade a 

nível regional com essas competências, pelo reforço de meios técnicos e humanos e 



pela participação dos cidadãos nas políticas de conservação da natureza e da 

biodiversidade, numa perspetiva do seu uso sustentado.

6. É um modelo de gestão implementado há muito tempo, encontrando-se 

perfeitamente consolidado e sendo inclusivamente reconhecido a nível internacional.

7. Relativamente aos instrumentos de gestão de AP´s, refira-se que a Região procedeu 

recentemente à revisão dos Planos de Ordenamento e Gestão das Ilhas Selvagens e 

das Ilhas Desertas, através das Resoluções nºs 303/2017 e 304/2017, de 15 de maio, 

respetivamente. De resto, encontra-se atualmente, em fase de revisão o Plano de 

Ordenamento e Gestão da Ponta de São Lourenço.

8. Neste contexto, salienta-se que, muito em breve, as restantes AP´s serão igualmente 

alvo de revisão, em cumprimento do previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 

18/2017/M, de 27 de junho, que desenvolve as bases da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo na RAM e respetivo sistema regional de 

gestão territorial.

9. Ainda no âmbito das AP’s e atendendo a que a UE definiu como objetivos prioritários 

parar ou suster a perda de biodiversidade a nível global, é de destacar a recente 

criação de duas novas AP’s na RAM, designadamente:

a) Área Protegida do Cabo Girão (APCG) através do DLR nº8/2017/M, composta na 

sua parte marinha pelo Parque Natural Marinho do Cabo Girão (PNMCG) criado 

pelo DLR nº 4/2017/M com o respetivo regime jurídico, e composta na sua parte 

terrestre pelo Monumento Natural do Cabo Girão e pela Paisagem Protegida do 

Cabo Girão;

b) Área Protegida da Ponta do Pargo (APPP) criada pelo DLR nº 19/2018/M, de 22 de 

agosto e que é composta na sua parte marinha pelo Parque Natural Marinho da 

Ponta do Pargo e na sua parte terrestre pelo Monumento Natural da Ponta do 

Pargo e pela Paisagem Protegida da Ponta do Pargo.

10. A criação de AP’s é mundialmente reconhecida como um mecanismo que promove a 

conservação da biodiversidade e, como tal, a criação destas duas novas AP’S na RAM 

traduz a atenção e os esforços que tem sido desenvolvidos nesta Região com o 

objetivo de suster a perda de biodiversidade.

11. Além destas duas AP’s acima mencionadas, no ano de 2016 foi apresentada a proposta 

de um novo Sítio de Interesse comunitário – o SCI Cetáceos da Madeira – aprovado 

para inclusão na lista de SIC’s da RAM através da Resolução nº 699/2016, de 17 de 

outubro, e que foi posteriormente aprovado pela Comissão, através da Decisão de 

Execução (EU) 2019/2020 de 14 de Dezembro de 2018, a qual adota a sétima 



atualização da lista de SIC’s da Região biogeográfica macaronésica e inclui o SIC-CM 

(Código PTMMD0001).

12. Com a aprovação do SIC-Cetáceos da Madeira (SIC-CM) foi criado um importante 

instrumento de gestão da biodiversidade marinha que habita as águas costeiras e 

parte do mar territorial do arquipélago da Madeira, tendo por objetivo promover a 

conciliação entre a conservação dos cetáceos, tartarugas e do lobo-marinho e as 

atividades humanas no mar e assim contribuir para a utilização sustentável e 

responsável do mar.

13. Além de promover a criação das supramencionadas AP’s e sítios da REDE NATURA

2000 (SIC-CM), a Região Autónoma da Madeira, através do IFCN IP-RAM, tem vindo ao 

longo dos anos a consolidar a recolha de informação, bem como a realizar várias ações 

de recuperação de habitats e espécies, sobretudo no âmbito das AP’s através da 

implementação de vários projetos muitos deles obtidos em concurso a financiamentos 

europeus (mas não exclusivamente). 

14. Nesta última década, o IFCN IP-RAM desenvolveu quase duas dezenas de projetos, 

entre eles projetos com financiamento do programa LIFE, INTERREG, FEAMP, 

PRODERAM que ultrapassaram os 10 M€. Projetos esses que têm âmbito de ação nas 

diversas AP’S da RAM e que são, portanto, exemplo do esforço para atualizar a 

caraterização e diagnóstico do estado de conservação dos valores naturais das AP’s 

que tem sido desencadeados pelo IFCN-IP RAM.

15. No campo da produção e aquisição de conhecimento, próximo de uma centena de 

publicações científicas e ou técnicas, entre relatórios, teses ou artigos em jornais 

científicos produzidas, quer por elementos do IFCN, IP-RAM ou que expressam o apoio 

logístico desta instituição, são demonstrativas da estratégia implementada pelo IFCN, 

IP-RAM para promover a contínua aquisição de informação sobre as espécies e 

habitats que compreendem as AP’s da RAM.

16. Importa ainda referir que, no que respeita à atualização da caraterização e diagnóstico 

do estado de conservação dos valores naturais da RAM, que esta é feita regularmente 

no âmbito da monitorização de espécies e habitats que constam dos Sítios da Rede 

Natura 2000, os quais são maioritariamente coincidentes com as AP´s da Região. No 

âmbito dessa monitorização, são elaborados, de 6 em 6 anos, relatórios nacionais (da 

aplicação das Diretivas Aves e Habitats) que permitem avaliar o estado de conservação 

desses valores naturais, identificando-se pressões e ameaças, bem como a respetiva 

cartografia de distribuição. A informação daí resultante serve de base para a 

elaboração dos respetivos Planos Especiais de Gestão das AP´s.



17. Quanto à avaliação dos efeitos de determinados projetos no ambiente, verifica-se que 

se trata de um assunto já acautelado pelo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA), instituído pelo Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na 

sua atual redação. Neste contexto, tal como a AIA, também a Avaliação de Incidências 

Ambientais (AIncA) preconiza a avaliação dos efeitos ambientais resultantes da 

implementação de projetos, decorrendo do Decreto-Lei nº. 140/99, de 24 de Abril, que 

procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do 

Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens (Diretiva Aves) e da 

Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Diretiva Habitats), na sua atual 

redação.

18. Constata-se, assim, que grande parte do previsto no projeto de Lei em apreço decorre 

obrigatoriamente da aplicação de outros diplomas já em vigor, entre os quais, o RJAIA 

e o Sistema Regional de Gestão Territorial, mencionados anteriormente.

19. Por tudo o exposto, considera-se que o projeto de Lei sub judice é desadequado à 

realidade da Região Autónoma da Madeira, não prevendo novas contribuições no que 

concerne à estrutura e à forma de gestão das suas Áreas Protegidas, nem 

acrescentando conteúdo relevante ao que decorre da aplicação de diplomas já em 

vigor.

Com os melhores cumprimentos,
Altino Sousa Freitas – Chefe do Gabinete

Pense duas vezes se precisa mesmo de imprimir este documento. 
PROTEJA O AMBIENTE.


