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Para divulgação imediata 22 Janeiro 2014 

Debate sobre Financiamento da Rede Natura 2000 em Portugal 
entre 2014 e 2020 

 
Lisboa, 22 Janeiro – A WWF e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 
(ICNF) promovem esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o Workshop “Financiamento da 
RedeNatura 2000 – Mais e melhores oportunidades provenientes dos fundos da EU para 
2014-2020”, na Sala Marquês do Ministério da Agricultura, na Praça do Comércio em 
Lisboa, entre as 9h00 e as 18h15. 
 
A abertura da sessão, prevista para as 9 horas, contará com a presença de Miguel de 
Castro Neto, Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da 
Natureza, Stefan Leiner da Comissão Europeia, (Chefe da Unidade Natureza – DG ENV) e 
Alberto Arroyo Schnell da WWF European Policy Office (EPO). Francisco Gomes da Silva, 
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, fará o encerramento 
agendado para as 17h45. 
 
Ao longo do dia, para além da apresentação dos Quadros de Acções Prioritárias de 
financiamento da Rede Natura 2000, a cargo das autoridades de conservação da natureza 
do Continente e das Regiões Autónomas, serão apresentados os diferentes programas 
financeiros, que se encontram em fase adiantada de programação, com destaque para os 
Fundos de Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Regional, Coesão e Mar e Pesca e 
ainda o Programa LIFE. A Comissão Europeia apresentará uma comunicação orientada 
para o Fundo do desenvolvimento Rural, dada a sua relevância estruturante para os 
objectivos de gestão activa da Rede Natura 2000. 
 
Na parte da tarde, um conjunto de stakeholders relevantes provenientes do sector 
produtivo, organizações não-governamentais e comunidade científica debaterão as suas 
expectativas relativamente ao financiamento da Rede Natura 2000. 
 
Esta iniciativa realiza-se no contexto do projecto da Comissão Europeia "Fortalecer a 
captação de fundos comunitários para a Rede Natura 2000" que tem promovido a 
organização destes Workshops nos Estados Membros, com vista a facilitar o acesso a 
informações sobre oportunidades de financiamento, e assim ajudar a garantir uma melhor 
utilização dos fundos para a Rede Natura 2000, no próximo período de financiamento.  
 
O Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2014-2020, que inclui as reformas das 
Políticas Comuns de Agricultura e das Pescas, é uma oportunidade para melhorar e 
aprofundar o financiamento da Rede Natura 2000, no contexto mais vasto da Visão e das 
Metas da Estratégia da EU para a Biodiversidade 2020.  
 

 
 



  

A visão da WWF para as áreas protegidas europeias passa pelo reconhecimento do alto 
valor socioeconómico dos ecossistemas através, por exemplo, da inclusão do capital 
natural em sistemas de contabilidade relevantes. 
 
 
Notas para os Editores: 
 
A Rede Natura 2000 é uma rede de áreas classificadas no território dos 28 países da União Europeia que 
resulta da aplicação das Diretivas Aves e Habitats e que visa assegurar a conservação das espécies e dos 
habitats mais ameaçados da Europa. 
(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000). 
 
A Rede Natura 2000 permite garantir a preservação do património natural mais relevante do nosso país, fator 
identitário nacional à escala da Europa e do planeta, para o qual se assumiu o compromisso de transmissão 
às gerações futuras. Simultaneamente, a manutenção da diversidade de espécies, habitats naturais e 
seminaturais e das paisagens selvagens ou moldadas pelas atividades humanas dos espaços integrados na 
Rede Natura 2000 permite suportar um conjunto de serviços de bens públicos dos ecossistemas, essenciais 
para assegurar a qualidade de vida das populações e garante do desenvolvimento sustentável das 
atividades económicas, sobretudo de base local, garantindo a sua competitividade e promovendo o emprego, 
num contexto global que associa cada vez mais a produção económica e o comércio externo a fatores de 
sustentabilidade, à economia da biodiversidade e a utilização eficiente dos recursos. 
 
De entre esses serviços públicos dos ecossistemas, podem destacar-se o fornecimento de água potável, a 
adaptação e mitigação às alterações climáticas, a prevenção dos riscos naturais (cheias, erosão costeira), a 
indústria do turismo, a caça ou a disponibilidade de recursos pesqueiros. De acordo com estudos recentes 
da Comissão Europeia (2013)  os benefícios decorrentes da Rede Natura 2000 atingem valores substantivos, 
com particular enfoque, os decorrentes da visitação de sítios da Rede Natura 2000, gerando benefícios 
turísticos e recreativos  e contribuindo para a criação de emprego direto e indirecto.  
 
Em Portugal, a Rede Natura ocupa uma superfície total terrestre de c.a.2 M ha, representando cerca de 21% 
do território, a que acresce uma superfície marinha de c.a. 120.000 ha. 
 
Programa do Workshop em anexo ou em www.wwf.pt 
 
 
Sobre a WWF: 
• Há mais de 50 anos que a WWF protege o futuro da natureza e do Planeta. É a maior organização independente de 

conservação de natureza a nível mundial. Tem cerca de 5 milhões de apoiantes e está activa nos cinco continentes 
em mais de 100 países. O estilo único da WWF combina objectivos globais com critérios científicos, experiência e 
rigor, envolve acção a todos os níveis, do local ao global e apresenta soluções inovadoras que visam o bem-estar da 
vida humana e da natureza. (veja mais em www.panda.org e em www.wwf.pt). 

 
Missão da WWF 
• A missão da WWF é travar a degradação do planeta e construir um futuro onde os seres humanos possam viver em 

harmonia com a natureza: 
- promovendo a conservação da biodiversidade; 
- assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais; 
- promovendo a redução da poluição e do desperdício 

 
Sobre o ICNF: 
• O ICNF, I. P. tem por missão propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de conservação da natureza 

e das florestas, visando a conservação, a utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público 
do património natural, promovendo o desenvolvimento sustentável dos espaços florestais e dos recursos 
associados, fomentar a competitividade das fileiras florestais, assegurar a prevenção estrutural no quadro do 
planeamento e atuação concertadas no domínio da defesa da floresta e dos recursos cinegéticos e aquícolas das 
águas interiores e outros diretamente associados à floresta e às atividades silvícolas. (http://www.icnf.pt). 
 
 

 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/economic/pt.pdf 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf 
 


