Conservação da Natureza:
Balanço, Perspetivas &
Propostas de Ação Alto
Minho 2030

PAF / PA ENCNB
12 de fevereiro de 2019

Estratégia Nacional de
Conservação da Natureza e
Biodiversidade 2030

ENCNB 2030 - VISÃO

Até 2050,
alcançar o bom estado de conservação do património
natural, assente na progressiva apropriação do desígnio
da biodiversidade pela sociedade, por via do
reconhecimento do seu valor, para o desenvolvimento
do país e na prossecução de modelos de gestão mais
próximos de quem está no território.

www.icnf.pt

ENCNB 2030 – EIXOS ESTRATÉGICOS
EIXO 1- Melhorar o estado de conservação do património
natural
EIXO 2. Promover o reconhecimento do valor do património
natural
EIXO 3. Fomentar a apropriação dos valores naturais e da
biodiversidade

www.icnf.pt

ENCNB 2030 - MATRIZ ESTRATÉGICA
3 EIXOS ESTRATÉGICOS; 30 OBJETIVOS;
108 MEDIDAS
Apresenta, para cada medida:
• Indicadores de resultado
• Grau de prioridade (1,2,3)
• Prazo de execução e meios de verificação
• Enquadramento financeiro
• Suporte jurídico e legal
• Entidades responsáveis
• Outras entidades intervenientes

www.icnf.pt

ENCNB 2030 - FORUM INTERSETORIAL
MISSÃO:
• Fomentar a cooperação institucional na implementação da ENCNB
• Promover a integração e a concretização da ENCNB nos diferentes
planos, programas e políticas sectoriais
• Participar na elaboração do Plano de Ação para a Conservação da
Natureza e Biodiversidade XXI bem como proceder à respetiva
validação e ao acompanhamento da sua execução
• Proceder à avaliação da implementação da ENCNB e dos resultados
alcançados que contribuam para a execução das medidas de
concretização definidas
• Promover a articulação com o MNE em sede de representações
internacionais e europeias

www.icnf.pt

Estratégia Nacional de
Conservação da Natureza e
Biodiversidade 2030

PLANO DE AÇÃO
PARA A
CONSERVAÇÃO
DA NATUREZA
E
BIODIVERSIDADE
XXI

PLANO DE AÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E
BIODIVERSIDADE XXI (PACNB XXI)
• elaborado pelo ICNF, em estreita concertação com os
demais intervenientes e em colaboração com o fórum
intersectorial para a ENCNB 2030
• plano geral de mobilização de investimento e despesa:
- identificar e priorizar as medidas de concretização a
desenvolver,
- estimar os montantes financeiros a envolver,
- referenciar as fontes de financiamento a mobilizar,
- definir os indicadores e as entidades responsáveis
pela sua concretização
• alvo de um acompanhamento continuado
www.icnf.pt

PACNB XXI – ficha de medida

Entidades coordenadoras

que serão responsáveis
(i) pelo desenvolvimento e densificação das fichas
de medida de concretização,
(ii) pela promoção da sua execução e
(iii) pela respetiva monitorização e reporte ao FI.

www.icnf.pt

Coordenação por medida

www.icnf.pt
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QUADRO DE
AÇÃO
PRIORITÁRIA
DA REDE
NATURA 2000
(PAF)

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
 Diretiva Habitats – art. 8º
 PAF 2014-2020 – Continente, Açores e Madeira
 Informar a negociação do QFP, o Programa Nacional
de Investimentos 2030 e a programação nacional
2021-2027 em matéria de Natureza e Biodiversidade
 Contributo para o PA CNB XXI  i.a. Objetivo 1.2
www.icnf.pt

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
PAF deve incidir na definição de:
 Necessidades de financiamento (Relatório TCUE
2017 – discriminação que possibilite afetação de
verbas nos FEEI 2021-2027)
 Prioridades
relacionadas
com
medidas
de
conservação para cada sítio em função dos objetivos
de conservação
 Medidas adicionais para infraestrutura verde –
coerência ecológica da RN2000 e contexto
transfronteiriço
www.icnf.pt

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
Principais novidades:
 Medidas de conservação discriminadas por
categorias de ecossistemas  articulação com tabela
de correspondência de espécies e habitats do MAES
 Distinção entre custos de funcionamento e de
investimento
(despesas
recorrentes
v.
não
recorrentes)
 Contributo para objetivos das Diretivas e vantagens
socioeconómicas associadas ao serviços dos
ecossistemas na RN2000
www.icnf.pt

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
Pacote legislativo da Comissão para o QFP 2021-2027
Regulamento Comum para a política de Coesão
 PAF é condição necessária (enabling condition) para
financiamento da política de Natureza e Biodiversidade (OP
2/2.6), devendo incluir, nos termos do modelo adotado:
 identificação das medidas prioritárias e uma estimativa
das necessidades de financiamento
 Monitorização do apoio financeiro ao ambiente (e clima)
 Indicadores de resultado: superfície RN2000 e fora RN2000
coberta por medidas em conformidade com o PAF

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
Universo - fevereiro 2019 (Continente)
 63 SIC e 42 ZPE (um único sítio off-shore)
 2 reg. biogeográficas (Mediterrânica e Atlântica) e Mar Atlântico
 1.560.000 ha de área terrestre (ca. 20% território nacional
continental)
 30.000 km2 de área marinha (mar territorial e ZEE)
 78% (ATL) e 68% (MED) habitats naturais com estado de
conservação desfavorável -> 2007-2012
 12-13% (NID) 2-10% (INV) espécies de aves com tendência
populacional negativa -> 2008-2012
 30% outras espécies com estado de conservação
desfavorável -> 2007-2012
www.icnf.pt

REDE NATURA 2000

Diretiva Habitats

Diretiva Aves

Lista Nacional de
Sítios

Zonas de Proteção
Especial (ZPE)

Lista de Sítios de
Importância
Comunitária

Zonas Especiais de
Conservação (ZEC)

Rede Natura
2000

Rede ecológica para o espaço comunitário que tem por objetivo “contribuir
para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats
naturais e da fauna e da flora selvagens

REDE NATURA 2000

Planos de Gestão das ZEC

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
ESTRUTURA DO PAF
A. Introdução
B. Síntese das necessidades de financiamento prioritárias no
período 2021-2027
C. Estado atual da Rede Natura 2000 [estatísticas e mapa]
D. Financiamento UE e nacional da RN 2000 no período 2014-2020
E. Medidas prioritárias e necessidades de financiamento 2021-2027
E.1 Horizontais e custos administrativos
E.2 Conservação e recuperação relativas a sítios (dentro e fora)
E.3 Adicionais por espécie não ligadas a ecossistemas específicos

F. Outros valores acrescentados das medidas prioritárias

www.icnf.pt

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
ESTRUTURA DO PAF
E. Medidas prioritárias e necessidades de financiamento para
o período 2021-2027
E.1. Medidas horizontais e custos administrativos ligados à
RN2000
E.1.1. Designação do sítio e planeamento e gestão
E.1.2. Administração do sítio e comunicação com as partes
interessadas
E.1.3. Vigilância e comunicação de informações
E.1.4. Lacunas de conhecimento subsistentes e necessidades de
investigação
E.1.5. Medidas de comunicação e de sensibilização inerentes à RN
2000; educação e acesso dos visitantes
www.icnf.pt

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
ESTRUTURA DO PAF
E. Medidas prioritárias e necessidades de financiamento para
o período 2021-2027 – cont.
E.1.1 a E.1.5 Conteúdos:
i.Estado atual e progressos realizados na identificação, na designação e
no planeamento da gestão do sítio – objetivos e medidas específicas
para cada sítio
ii.Medidas complementares necessárias
iii.Prioridade das medidas a aplicar no próximo período do QFP
iv.Lista de medidas consideradas prioritárias e estimativas dos seus
custos
v.Resultados previstos

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
ESTRUTURA DO PAF
E. Medidas prioritárias e necessidades de financiamento para
o período 2021-2027 – cont.
E.2 Medidas de conservação e recuperação relativas aos sítios
(incl. fora da RN2000) por ecossistema
E.3. Medidas adicionais específicas por espécie não ligadas a
ecossistemas ou habitats específicos
E.3.1. Medidas e programas específicos, por espécie, que não
figuram noutra parte
E.3.2. Prevenção, atenuação ou compensação pelos danos
causados por espécies protegidas

F. Outros valores acrescentados/benefícios das medidas
consideradas prioritárias

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
ESTRUTURA DO PAF
E. Medidas prioritárias e necessidades de financiamento para o
período 2021-2027 – cont.
Para as medidas E.2 (por ecossistema) e E.3 especificar conteúdos:
 Estado dos habitats e/ou das espécies, medidas de conservação
tomadas e respetivo impacto, pressões e ameaças que persistem
 Medidas necessárias para conservar ou restabelecer um estado de
conservação favorável
 Prioridade das medidas no próximo período do QFP
 Medidas prioritárias juntamente com estimativas dos seus custos
 Resultados previstos: para os tipos de espécies e/ou habitats visados
 Resultados previstos: outros benefícios

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000









ELABORAÇÃO DO PAF
Execução pelo ICNF
Articulação com Regiões Autónomas
Prazo de elaboração – julho de 2019
Secção D – apoio das autoridades de gestão dos fundos UE,
nacionais e outros (já contactadas)
Secções E (e F) - envolvimento precoce das entidades
públicas e privadas através do CC ICNF, FI ENCNB 2030 e
CNADS
Participação pública – 1 mês
Workshop dedicado sobre Financiamento RN2000 e QFP
2021-2027 (c/ Comissão Europeia)

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
FONTES DE INFORMAÇÃO
Listas de referência, estados de conservação de EH e tendências de
espécies de aves (Avaliação 2012):
 Diretiva Habitats http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/dirave-habit/rel-nac/rel-nac-07-12
 Diretiva Aves http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/dir-avehabit/rel-nac-art-12-diretiva-aves-2008-2012
Tipologias de ecossistemas e relação com espécies e habitats
protegidos:
 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-of-species-andhabitat#tab-european-data
 https://biodiversity.europa.eu/maes/typology-of-ecosystems

www.icnf.pt

QUADRO DE AÇÃO PRIORITÁRIA PÓS 2020 – PAF
REDE NATURA 2000
ELABORAÇÃO DO PAF
 Solicitação de contributos escritos: 8 de março

 Base dos contributos: formulário PAF disponível em
http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/financiamento2021-2027
 Endereço para envio dos contributos e esclarecimentos:
paf@icnf.pt

