
 
REUNIÃO ENTRE A SECÇÃO DE MUNICÍPIOS COM ÁREAS PROTEGIDAS DA 

ANMP E O SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

 

NOTAS DA REUNIÃO 

 

Teve lugar na sede da Associação Nacional de Municípios Portugueses em Coimbra, no dia 5 de 

junho de 2015, uma reunião entre a Secção de Municípios com Áreas Protegidas (SMAP) e Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. 

A presente reunião resultou do compromisso assumido por Sua Excelência o Secretário de 

Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza de a médio prazo voltar a 

encontrar-se com os membros da SMAP para analisar a evolução das questões identificadas na 

reunião de 10 de julho de 2014. 

 

Do debate realizado resultou: 

1 - REVISÃO DOS PLANOS DE ORDENAMENTO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

1.1-Relativamente a esta questão, tendo em conta a fase adiantada de revisão dos PDM, foi 

reforçada a necessidade de ser efetuada uma avaliação e revisão de todos os POAP, de modo 

contínuo e articulado com os demais planos, designadamente com os Planos de Ordenamento 

da Orla Costeira e do Turismo, de forma a evitar instruções contrárias. 

1.2-Neste contexto, foram referidas algumas situações particulares cuja resolução, em alguns 

casos seria possível não fosse a inflexibilidade ou morosidade na respetiva análise dos técnicos 

do ICNF, como por exemplo é o caso do Plano de Defesa da Floresta da Serra de Montesinho 

que está há mais de um ano para ser aprovado. Foi igualmente mencionada a circunstância de, 

em 12 pedidos de instalação de indústria na área do Parque de Montesinho, somente ter havido 

parecer favorável relativo a 3, facto que evidencia bem o entrave que existe ao desenvolvimento 

destes territórios. 



 
1.3-Foram ainda referidos outros casos de âmbito local, que estão à espera de uma solução, 

pelos representantes dos municípios de: Sintra, onde não existe uma estratégia de ordenamento 

e aproveitamento do potencial da Serra; Almada, sobre a ausência de diretrizes para re - 

naturalizar áreas urbanas de génese ilegal dentro de uma Área Protegida; Condeixa-a-Nova, 

sobre a necessidade de os despachos negativos, acerca de uma qualquer pretensão numa AP, 

conterem indicações para que possam passar a positivos; Miranda do Douro, sobre a excessiva 

demora na revisão dos planos; Torre de Moncorvo, sobre a inexistência de um plano de 

ordenamento da albufeira que aí existe; Sesimbra, sobre a inflexibilidade dos técnicos do ICNF 

na procura de uma solução para o museu subaquático que o município quer instalar; Vila Franca 

de Xira, sobre a necessidade de melhorar a navegabilidade do rio Tejo, por ser um projeto 

alavanca para muitas localidades ribeirinhas; Monchique, sobre a diferente interpretação que 

os técnicos do ICNF e do Ministério da Agricultura fazem da distância entre as casas e a floresta 

(50 m) assim como pela falta de controlo das atividades que têm lugar no parque de Monchique 

que potencia, entre outras questões, a acentuada degradação dos caminhos; Cascais, sobre a 

circunstância do centro de visitação e interpretação existente em Cascais ser um vazio total, 

assim como a necessidade de esclarecer se o perímetro florestal é para a conservação da 

natureza ou não, e a falta de integração de um conjunto de questões inerentes ao Turismo de 

Natureza no POAP de Sintra-Cascais. 

1.4-Em resposta, Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza referiu que do conjunto das questões identificadas na reunião havida 

a 10 de julho de 2014, já tinha sido executada uma reforma da Lei de Bases do Ordenamento do 

Território e do RJIGT, com a qual foi criada a Comissão Nacional do Território que terá como 

principal objetivo a uniformização da interpretação da legislação sobre ordenamento do 

território, em todo o país. Também foi disponibilizado, no site da DGT, o Guia Metodológico para 

a Integração do Conteúdo dos Planos Especiais nos Planos de Ordenamento. 

1.5-No que diz respeito aos POAP, estão a ser executadas as respetivas avaliações, bem como a 

identificação de questões para passar para os PDM, sendo que o processo de revisão destes 

planos irá ser contínuo e se prevê que esteja concluído até ao final de 2017, data em que é 

expetável que os atuais POAP passem a Programas. 

1.6-Relativamente à questão identificada por Marvão, o processo de alteração do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural da Serra de São Mamede está já a decorrer; as questões 

identificadas pela Figueira da Foz e por Vila Franca de Xira, sobre a necessidade de um plano de 



 
preservação da Serra da Boa Viagem e das Pegadas de Dinossauro e dos Mochões do rio Tejo, 

respetivamente, estão a ser estudadas soluções, a divulgação dos resultados das candidaturas 

ao Fundo do Baixo Sabor está resolvido e irá ser publicado, a muito breve prazo; Vinhais, sobre 

as casas abandonadas, está a ser delineada uma minuta de protocolo para ceder as habitações 

ao município; Cascais, existe uma equipa de apoio para a questão de colocação de sinalética e 

ordenamento da serra. 

 

2-MODELO DE GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

2.1-Constatou-se que decorrido um ano, relativamente ao anterior encontro, os municípios 

continuam a estar afastados da gestão das áreas protegidas (AP), pelo que continua a acentuar-

se o retrocesso ao nível da conservação do património classificado, assim como se continua a 

agravar as perdas para o país, numa época em que o turismo de natureza poderia ganhar 

alicerces e promover o desenvolvimento local sustentado. 

2.2-Neste quadro, Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza salientou a necessidade de todas as entidades envolvidas na questão 

das áreas protegidas trabalharem em conjunto e articularem esforços, dando como exemplo o 

caso dos 5 municípios abrangidos pelo Parque Nacional Peneda Gerês que conjuntamente 

fizeram um plano para essa área. 

2.3-Enfatizou ainda o facto de ter sido publicada legislação no sentido dos Conselhos 

Estratégicos das AP passarem a integrar representantes dos atores locais, conforme tinha sido 

proposto pelos municípios na reunião de 10 de Julho de 2014. 

 

3-PORTUGAL 2020 E FINANCIAMENTO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

3.1-Sobre esta matéria foi afirmada a necessidade das majorações positivas dos territórios 

ambientalmente classificados ao abrigo do critério da baixa densidade e do critério da 

conservação e preservação da biodiversidade serem cumulativos (BD+AP). 

3.2-Neste âmbito, foi mencionado o lançamento da marca Natural.PT, para alavancar o 

desenvolvimento nas AP; o facto do Programa Operacional Temático Valorização do Território 



 
apoiar o investimento relacionado com informação, assim como o Programa de 

Desenvolvimento Rural permitir, através dos fundos da Rede Natura 2000, o apoio a agricultores 

para ações de conservação; o BEI está disponível para apoiar o investimento na sustentabilidade, 

porque considera um negócio de futuro; uma parte da receita da fiscalidade verde reverte para 

o Fundo da Natureza que se destina às áreas protegidas. 

 

4-OUTROS ASSUNTOS 

4.1- Foi salientada a necessidade de uma ação conjunta entre os municípios e a Secretaria de 

Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza para que os projetos 

relativos às áreas protegidas sejam devidamente majorados, assim como, no âmbito do 

programa INTERREG, haver um trabalho consertado entre a SEOTCN e os municípios com vista 

à maximização do aproveitamento deste programa. 

Como resultado da reunião, Sua Excelência o Secretário de Estado do Ordenamento do 

Território e da Conservação da Natureza realçou a necessidade de se trabalhar de modo 

articulado, e manifestou o seu contínuo empenho pessoal na resolução dos problemas 

identificados na presente reunião. 

 

Conselho Diretivo da ANMP 

Ourique, 23 de junho de 2015 


