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ASSUNTO: PROJETO DE LEI N.º 469/XV/1.ª (CH) – ESTABELECE O MODELO DE COGESTÃO DAS ÁREAS 

PROTEGIDAS, VISANDO REFORMULAR E OTIMIZAR AS ESTRUTURAS FUNCIONAIS DAS COMISSÕES DE 

COGESTÃO. 

-- PARECER DA ANMP – 

 

1. ENQUADRAMENTO. 

A Comissão de Ambiente e Energia remeteu, para audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP), o Projeto de Lei n.º 469/XV/1.ª (PL), que opera uma revisão ao modelo de cogestão das áreas protegidas, 

visando reformular e otimizar as estruturas funcionais das comissões de gestão, alterando para o efeito o Decreto-

Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, diploma que veio concretizar a descentralização de competências, para os 

Municípios, entidades intermunicipais e associações de municípios, no âmbito da cogestão de áreas protegidas. 

 

2. CONTEÚDO DA INICIATIVA LEGISLATIVA. 

O PL considera que “Sendo a lógica da cogestão suportada na necessidade de atuação a diferentes níveis, tendo 

em conta pressupostos de índole económica, tecnológica e ambiental em termos locais, regionais e nacionais, 

torna-se fulcral a existência de estruturas funcionais com cariz executivo, composto por técnicos e chefia com 

qualificação reconhecida, perspetivando a adequada dinâmica, otimização e eficácia no que concerne à gestão 

das áreas protegidas.” 

Para tal, propõe a criação do cargo de um diretor executivo (também designado de diretor-geral), com 

qualificação técnica reconhecida, a ser nomeado, entrando em funções após aprovação pelo conselho estratégico1 

(exercendo mandatos de quatro anos, renováveis por decisão da comissão de cogestão, após avaliação do 

respetivo desempenho).  

A capacidade técnica é reportada ao “reconhecido mérito e capacidade para definir e implementar os adequados 

instrumentos de gestão territorial, medidas de compensação positiva para residentes, eficazes planeamentos 

estratégicos e ações de sensibilização e educação ambiental”. 

O novo cargo teria responsabilidades de coordenação da Área Protegida, designadamente da estrutura de apoio 

à cogestão, mais prevendo o articulado que “garante a articulação com os executivos municipais, com o ICNF, 

I.P., e com o diretor regional adjunto responsável pelas atribuições nesses territórios pela prevenção e combate 

aos fogos rurais”. São introduzidas adaptações às competências do Conselho estratégico, em conformidade. 

 
1 cfr. alínea c) n.º 2 do artigo 5.º e artigo 10.º do articulado proposto. 
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3. APRECIAÇÃO DA ANMP. 

A ANMP reitera, antes de mais, a importância do percurso trilhado pelo Decreto-Lei n.º 119/2019 de 21 de 

agosto, no âmbito do processo de descentralização de competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais, em concretização da sua participação no modelo de cogestão das áreas protegidas, em 

cumprimento da Lei-quadro da descentralização. 

Relembra que foi desiderato fundamental daquele diploma setorial dar corpo à implementação de um modelo 

de gestão capaz de promover uma articulação mais equilibrada entre a conservação da natureza e 

biodiversidade e a atividade humana, sem descurar a necessidade visceral de desenvolvimento económico 

e fixação das populações nestes territórios, em regra de baixa densidade e com muitas restrições ao nível 

do regime de utilização dos solos. 

No sentido de melhor conciliar tais objetivos, alterando o paradigma centralizador que vigorou durante anos, o 

novo modelo de cogestão das áreas protegidas do Decreto-Lei n.º 119/2019, assenta numa lógica plural, 

participativa e de proximidade, de cooperação entre os decisores e agentes locais com responsabilidades. A 

presidência das comissões de cogestão por parte de um presidente da câmara municipal não foi, realce-se, 

uma decisão materializada ao acaso. Resultou de uma inflexão pensada e muito consciente, de rutura face 

ao modelo de gestão anterior, cujas debilidades, essas sim -- pelo distanciamento do processo de tomada de 

decisões -- há muito prejudicavam as populações e desconsideravam as necessidades específica que justificaram, 

a final, o estatuto especial de cada área protegida. 

O PL é completamente omisso quanto ao modo de recrutamento/ ou competência para a nomeação para o 

exercício de funções o novo cargo executivo (referindo apenas que o início de funções dependerá de aprovação 

do Conselho Estratégico, e que a renovação dos mandatos compete à Comissão de Cogestão!). 

Frisando que a ANMP rejeita, em absoluto, qualquer “nomeação” que dependesse da Tutela ou de 

aprovação do Conselho Estratégico – o que constituiria uma frontal desconsideração pelos poderes 

legalmente atribuídos às comissões de cogestão, contrariando e desrespeitando todo o espírito do 

Decreto-Lei n.º 116/2019 --, sob pena do inaceitável esvaziamento das competências e responsabilidades efetivas 

das comissões de cogestão (que são executivas e não de mero acompanhamento), apenas admite a possibilidade 

de criação de um diretor executivo no pressuposto da sua nomeação, direta dependência, articulação e supervisão 

pela respetiva comissão de cogestão. 

Termos em que emite parecer desfavorável à presente iniciativa legislativa. 
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