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 Estamos à vossa espera!

Legenda:

          Vídeos                    Documentos

No ano decretado pelas Nações Uni-
das como o Ano Internacional do Tu-
rismo Sustentável para o Desenvolvi-
mento, a Conferência EUROPARC 2017 
destacou o seguinte tema a debater: 
“Novas Vozes, Novas Visões, Novos Va-
lores para as Pessoas e a Natureza na 
Europa”.

Numa altura em que a sociedade 
moderna questiona os seus próprios va-
lores fundamentais, este tema ajudou a 
alargar o debate, examinando o papel 
das áreas protegidas como territórios 
modelo, na promoção de um desen-
volvimento socialmente mais inclusivo, 
ambientalmente saudável e economi-
camente viável.

Sendo a conservação da natureza 
e do património cultural um tema que 
preocupa e afeta a todos, esta confe-
rência contribuiu para a discussão de 
novas abordagens na definição do fu-
turo dos Parques na Europa, com a pre-
sença de vários oradores internacionais,  
a realização de diversos workshops e 

Introdução

Neste Relatório

inúmeras oportunidades para interagir 
com profissionais de áreas protegidas 
de toda a Europa.

A Conferência EUROPARC é um evento 
europeu com um enfoque internacional, 
que reúne inúmeros especialistas em 
torno de questões temáticas relaciona-
das com a conservação da natureza e 
do património cultural, bem como com 
a gestão sustentável de todas as ativi-
dades dentro de áreas protegidas e 
classificadas.

CLIQUE NOS TÍTULOS!
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https://www.youtube.com/watch?v=9dSKu_R9Erw&feature=youtu.be
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Em 2017, a Conferência EUROPARC reali-
zou-se no centro/norte de Portugal conti-
nental, no território abrangido pelas serras 
de Montemuro, Arada e Gralheira – Mon-
tanhas Mágicas®.

Constituído por sete municípios – Arou-
ca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, 
São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de 
Cambra, o território Montanhas Mágicas® 
abrangem 4 Sítios de Importância Comu-
nitária da Rede Natura 2000 e um Geo- 
park Mundial da UNESCO, o Arouca Geo- 
park, implementando, desde novembro de 
2013, uma estratégia de desenvolvimento 
turístico sustentável, com base na Carta 
Europeia de Turismo Sustentável em Áreas 
Protegidas e Classificadas, outorgada pela 
Federação EUROPARC.

         Montanhas Mágicas/EUROPARC Conference

Montanhas Mágicas Adrimag
A Conferência EUROPARC é uma inicia-

tiva da Federação EUROPARC sendo, anu-
almente, acolhida e organizada por um dos 
seus membros.

Em 2017, este desafio foi assumido pela 
ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento 
Rural Integrado das serras de Montemuro, 
Arada e Gralheira, membro da Federação 
EUROPARC desde fevereiro de 2012, que or-
ganizou, nas Montanhas Mágicas®, o maior 
encontro de especialistas em áreas protegi-
das, na Europa, em colaboração com os seus 
parceiros locais e nacionais e a entidade pro-
motora do evento – a Federação EUROPARC.

Na realidade, este desafio começou já, em 
outubro de 2016, quando, no âmbito da par-
ticipação da ADRIMAG, na Conferência EU-
ROPARC, no Parque Jura Vaudois, na Suíça, 
foi anunciada a realização da edição de 2017, 
no território Montanhas Mágicas®. No mo-
mento de passagem de testemunho, foi apre-
sentado um vídeo promocional do território, 
destacando os seus recursos naturais e cul-
turais, ao qual se seguiu a apresentação de 
uma breve peça de teatro que retratou um 
pouco dos usos, costumes e tradições das 
Montanhas Mágicas®. Margarida Belém, José 
Pinheiro e João Carlos Pinho, respetivamente, 
Presidente, Vice-Presidente e Coordenador 
da ADRIMAG, marcaram a sua presença ins-
titucional neste momento e fizeram o tão an-
siado anúncio de realização da Conferência 
EUROPARC nas Montanhas Mágicas®.

Desde essa data até setembro de 2017, 
foram muitas as reuniões, presenciais e vir-
tuais, que se realizaram entre a ADRIMAG e a                    
Federação EUROPARC, para que fosse defi-
nido um programa apelativo, que colocasse 
em debate os principais temas da atualidade 
no que diz respeito às pessoas e à natureza 
na Europa e, para que, tudo estivesse devida-
mente preparado para receber os delegados 
da Conferência.

https://www.youtube.com/watch?v=ox4OBwXrcHU&feature=youtu.be


7

A primeira vez que se realizou uma 
Conferência EUROPARC em Portugal, 
foi em 1989, no Parque Nacional da 
Peneda Gerês.

Em 2017, o evento voltou a realizar-
se em Portugal, mas no território Mon-
tanhas Mágicas®! Para a ADRIMAG e 
para os seus parceiros, foi um grande 
privilégio, organizar e acolher um even-
to de tão elevado interesse, podendo 
afirmar-se, com base nas estatísticas  
e no feedback recebido, que foi, um 
sucesso! Mensagens

Estatísticas

DOS CONFERENCISTAS

“Foi a primeira vez que participei numa Conferência EURO-
PARC por isso foi tudo novo para mim. Eu gostei mesmo muito 
de conhecer pessoas do mundo inteiro que têm os mesmos in-
teresses!”

“Esta Conferência foi espetacular em todos os sentidos da palavra. Para me-
lhorar sugiro menos tempo de viagem entre localidades, da próxima vez, e talvez 
encurtar os discursos dos oradores na cerimónia de abertura”

“Obrigado, foi tudo excelente e mágico!! O mais importante 
foi conhecer pessoas, discutir sobre as nossas atividades, e 
o programa contribuiu para estarmos todos de bom humor, 
aproveitar e partilhar! Obrigado!”

“Tal como no ano anterior, ficou claro que temos que trabalhar afincadamente 
para proteger e que não somos os únicos que lidam com situações específicas”.

“Aprofundei os meus conhecimentos sobre cães de guarda 
para a proteção de rebanhos contra os lobos e sobre o impacto 
dos fogos na Natureza, em Portugal”.

“Orgulhem-se do vosso território, é bonito e caloroso e a melhor parte é a mara-
vilhosa amizade e hospitalidade das pessoas! Muito obrigada por tudo.”

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Quatro continentes

Trinta e sete países 

342
3

2

5Trezentos e quarenta  
e dois participantes

Cinco oradores 
internacionais

Três representantes do Governo 
Português (Secretários de Estado)

Dois representantes da Comissão 
Europeia (DG Ambiente)

MARCARAM PRESENÇA

DESENVOLVERAM-SE ATIVIDADES

15

13
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1

Quinze Workshops 
(294 presenças)

Treze visitas de campo 
(248 presenças)

Nove Speakers Corner 
(60 presenças)

Cinco EUROPARC Meetings

Duas mensagens de vídeo 
(Comissário Europeu do Ambiente e Secretário Geral ONU)

Um Marketplace 
(41 expositores)
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Mensagens em Destaque
Em diversos momentos da Confe-

rência EUROPARC 2017, membros do go-
verno português e representantes 
políticos locais deram as boas vin-
das aos participantes e partilharam  
algumas ideias e opiniões sobre este 
importante evento europeu, bem como 
sobre a temática que, nesta edição, es-
teve em debate.

Deixamos aqui alguns apontamentos 
sobre as suas intervenções.

DOS NOSSOS GOVERNANTES E DE
REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS



  Célia Ramos

  Miguel  Freitas
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SECRETÁRIA DE ESTADO DO 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

A representante do governo expressou o 
verdadeiro interesse do Ministério do Ambi-
ente, em marcar presença nesta conferência. 
Referiu que o evento se reveste de um caráter 
verdadeiramente simbólico em três realida-
des incontornáveis da sua realização: o seu 
tema, o local onde acontece e o tempo em que 
se realiza.

Em relação ao local, mostrou-se muito  
satisfeita por ser a segunda vez que Portu-
gal recebe um evento desta importância, 
referindo que a Conferência EUROPARC, se 
realizou pela primeira vez no nosso país, no 
Parque Nacional da Peneda-Gerês, há cerca 
de trinta anos, e agora, novamente, nas Mon-
tanhas Mágicas. Refere que a realização da 
Conferência EUROPARC neste território é 
emblemática na medida em que se trata de  
um “território de enorme valor ambiental e 
cultural, que engloba 4 Sítios de Importância 
Comunitária da Rede Natura 2000 e um Geo-
parque da UNESCO, encontrando-se certifi-
cado, desde 2013, como destino turístico sus-
tentável, tendo assinado a Carta Europeia de 
Turismo Sustentável”.

Também a data é oportuna na medida em 
que 2017 foi decretado pelas Nações Unidas 
como o Ano Internacional do Turismo Susten-
tável para o Desenvolvimento.

No que se refere ao tema da Conferência, 
Célia Ramos citou o poeta português, Luís de 
Camões - “mudam-se os tempos, mudam-se 
as vontades, muda-se o ser, muda-se a confi-
ança, todo o mundo é composto de mudança, 
tomando sempre novas qualidades” - subli-  
nhado que “o mundo precisa de mudança 
para que se conquistem novos valores e novas 
qualidades”. Por isso refere que “esta confe-
rência, alinha-se com a visão essencial do nos-
so governo para a conservação da natureza e 
da biodiversidade, estando em curso a revisão 
da Estratégia Nacional para a Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade, adotada em 
Portugal em 2001”.

Esta nova estratégia, adaptada à realidade 
atual e com um horizonte temporal alargado, 
assenta na convicção de que o património 
natural concorre decisivamente para a afir-
mação do país, internacionalmente, quer pe-
los seus valores, quer pela paz social, quer  
pelas pessoas.

Célia 
Ramos

SECRETÁRIO  DE ESTADO DAS FLORESTAS 
E DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Miguel  
Freitas

“Há decisões e escolhas que temos de fa-
zer”, começou por dizer o Secretário de Esta-
do. Para Miguel Freitas é fundamental mudar 
o padrão de leitura da realidade, passando a 
pensar os territórios numa lógica de médio/
longo prazo. Para tal, lançou algumas questões 
aos autarcas de todos os países presentes na 
Conferência: “devemos pensar os territórios de 
forma circunscrita ou pertinente? Enquanto 
territórios de conservação ou globais? Preser-
var valor ou gerar valor?”. 

Para Miguel Freitas, é importante não  
olharmos para os territórios como sendo 
“de fronteira”, mas de forma específica, num 
“equilíbrio entre o habitável e o visitável”. Estas 
questões, o Secretário de Estado colocou no 
âmbito do racional político. 

No âmbito do racional técnico, questionou:  
“devemos privilegiar a intervenção sectorial 
ou uma visão holística? A intensificação ou a  
extensificação?” Como conciliar o capital so-
cial, económico e humano, a sustentabilidade 
e a inteligência? 

Para Miguel Freitas, os tempos são “de  
escolhas, de olhar para o médio e longo prazo,  
é preciso fazer escolhas”. E apontou a Floresta 
como um exemplo a ter em conta, para inter-
vir. “Fomos desenvolvendo a floresta em mo-
nocultura e pensando que éramos um país 
com vocação florestal. 

É tempo de questionarmos o modelo e  
de fazermos escolhas racionais. Só quando 
somos confrontados com situações como os 
recentes incêndios somos levados a escolher. 
Isto marca o futuro dos territórios”, afirmou. 

Para o Secretário de Estado,  a diversifi- 
cação, a multifuncionalidade e a desconti- 
nuidade são palavras-chave, e “a intermu-
nicipalidade é essencial para o sucesso  
destas políticas, numa lógica de território”,  
apontando o exemplo da colaboração entre 
municípios das Montanhas Mágicas®.

Célia Ramos presidiu à Cerimónia 
de Boas Vindas realizada no dia 6 de 
setembro, em São Pedro do Sul, e à 
Cerimónia de Abertura da Sessão 
Plenária, realizada em Arouca, no dia 
7 de setembro.

Miguel Freitas presidiu à Reunião 
de Presidentes de Câmara e de 
Parques, realizada no dia 7 de setem-
bro, em Arouca.

http://youtu.be/Zmw5eZHxwOU?t=46m52s
http://youtu.be/MGSDx6o1mng
http://youtu.be/Zmw5eZHxwOU?t=41m5s
http://youtu.be/270wjqRscds?t=3m35s


  Eurico Brilhante Dias   Vitor Figueiredo
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Eurico 
Brilhante Dias

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO PEDRO DO SUL

Vítor  
Figueiredo

SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA INTERNACIONALIZAÇÃO

O representante do governo destacou na 
sua mensagem que “o grande desafio, hoje, é 
dar às gerações mais jovens a possibilidade 
de escolher entre ficar ou partir”. Se a escolha 
for ficar, “é necessário criar empregos e colo-
car estes territórios nas redes internacionais”. 
A primeira prioridade do governo é, nas pa-
lavras de Eurico Brilhante Dias “dar-lhes esta 
oportunidade de decidir entre ir ou ficar, mas 
se decidirem ficar é preciso dar-lhes as fer-
ramentas e as condições para que possam 
constituir a sua família e criar os seus filhos e 
filhas”. Salienta ainda que é fundamental “de-
senvolver aqui atividades económicas – tu-
rismo, agricultura e indústria”, mas sublinha, 
igualmente, que “para termos desenvolvimen-
to sustentável, em Portugal e, principalmente 
nestes territórios, precisamos de pessoas e de 
atividades humanas, sem elas não teremos 
um ecossistema equilibrado”. 

Acrescenta, a título de exemplo, que “algu-
mas culturas, produtos e fauna local, depen-
dem da forma como os humanos desenvolvem 
as suas atividades nestes territórios”, quer se-
jam atividades tradicionais ou inovadoras.

Na cerimónia de boas vindas o autarca 
referiu ser “um motivo de orgulho e um pri- 
vilégio ter no território Montanhas Mágicas, 
e em particular em S. Pedro do Sul, uma con-
ferência de elevada projeção europeia e de 
reconhecido valor temático… que permitirá 
discutir e desenvolver novas estratégias no 
âmbito do turismo sustentável e projetar um 
conjunto de recursos endógenos do nosso 
território, como são as serras, os rios e todos  
os seus recursos complementares numa  
perspetiva de promoção turística”.

Na sessão final Vitor Figueiredo agradeceu 
a confiança da Federação EUROPARC na rea-
lização da conferência de 2017 em Portugal, e 
à ADRIMAG pela “promoção do território Mon-
tanhas Mágicas ao mais alto nível”. 

O autarca mostrou-se muito satisfeito com 
o sucesso da Conferência e fez votos de que 
“tenham sido dias profícuos na discussão de 
novas ideias, novas vozes e, sobretudo, novas 
soluções para estes territórios de baixa den-
sidade, mas de elevadas potencialidades e de 
elevados recursos diferenciadores”. 

Fez, também, votos de que a troca de ideias 
e, sobretudo, de experiências, provenientes 
dos demais países participantes, possam ser-
vir de mote a novas políticas na área ambien-
tal, da biodiversidade, da defesa do meio rural 
e, sobretudo, na fixação das nossas gentes”.

Eurico Brilhante Dias presidiu à 
Sessão Final da Conferência, realiza-
da no dia 9 de setembro, em São
Pedro do Sul onde se mostrou satis-
feito com a organização nacio-
nal e ciente do desafio de futuro para 
estes territórios e as suas potenciali-
dades.

Vitor Figueiredo presidiu à Ce-
rimónia de Boas Vindas que se rea-
lizou no dia 6, e  à Sessão Final, que se 
realizou no dia 9 de setembro, ambas 
em São Pedro do Sul.

“Se não dermos às gerações mais 
novas a possibilidade de trabalhar 
aqui, vamos ter um impacto ne-
gativo enorme no nosso ambiente  
e na nossa sustentabilidade.”

http://youtu.be/Zmw5eZHxwOU?t=46m52s
http://youtu.be/Zmw5eZHxwOU?t=41m5s


  Artur Neves   Margarida Belém
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Artur
Neves

PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA 
ADRIMAG E VICE-PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Margarida
Belém

PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE AROUCA

Ao longo da sua intervenção, Artur Ne-
ves referiu “a responsabilidade que temos 
na preservação dos nossos recursos”, subli- 
nhando que “queremos ter uma palavra a  
dizer nesta troca de ideias sobre as novas  
vozes, as novas visões e os novos valores 
para os espaços naturais pelos quais somos  
responsáveis”.

Referiu que “a gestão e as decisões da es-
fera local, podem ter, e têm, de facto, impactos 
globais”, salientando que a “gestão sustentá-
vel e de proximidade, dos recursos naturais,  
é um passo decisivo para que as gerações 
vindouras possam continuar a deslumbrar-
-se com a limpidez dos rios, com a pureza dos 
ares da montanha e com a beleza indescritível  
dos ciclos da natureza”.

“Hoje demonstramos que conhecer é o 
primeiro passo para preservar e que é possível, 
é desejável, que potenciemos a vocação turís-
tica dos nossos territórios apostando no que 
nos diferencia.” (…) “O território Montanhas 
Mágicas é um exemplo de como, localmente, 
estamos a fazer a diferença. Sete municípios 
assumiram que têm mais aspetos em comum 
do que diferenças e fizeram do que pareciam 
ser fraquezas – a interioridade, o caráter rural, 
a proximidade à montanha – forças” (…)

Margarida Belém refere que, a realização 
da Conferência EUROPARC 2017 nas Monta- 
nhas Mágicas, marca o início de um impor-
tante capítulo, na tarefa diária de manter e re-
fletir a magia deste território “ao recebermos 
representantes de quase quarenta países da 
Europa, do Brasil, de todo o mundo”. (…) “Daqui, 
esperamos, sairão reforçadas novas vozes, 
novas visões e novos valores para as pessoas 
e para a natureza, na Europa”. E acrescenta: “é 
a esse repto que queremos responder afirma-
tivamente, neste Ano Internacional do Turismo 
Sustentável para o Desenvolvimento. Um de-
senvolvimento que permita o equilíbrio entre a 
economia, a vertente social e o ambiente.” (…)

Margarida Belém sublinha, ainda, que “as 
Montanhas Mágicas são um território de vo-
cação turística. Mas não queremos um turis-
mo desfasado da nossa realidade ou apenas 
baseado em ocorrências pontuais de mar- 
keting. Somos um território de desenvolvimen-
to sustentável, o que faz com que o turismo que 
procuramos captar seja um turismo essen-
cialmente ligado à natureza e ao património, 
com forte vocação pedagógica.”

Artur Neves presidiu à Cerimónia  
de Abertura da Sessão Plenária da  
Conferência,  que se realizou em 
Arouca, no dia 7 de setembro.

Margarida Belém presidiu à  
Cerimónia de Abertura da Sessão 
Plenária da Conferência, que se rea-
lizou em Arouca, no dia 7 de setembro.

http://youtu.be/YYlgr-F09S4
http://youtu.be/LfvgJrpAFtE
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“As áreas protegidas aumentam 
a consciencialização sobre o valor 
da natureza e oferecem múltiplos 
benefícios, mas precisamos de uma 
melhor conexão com a natureza e, 
para isso, precisamos de bons pla-
nos de cidade, que integrem a na-
tureza e os espaços verdes”.Na sua mensagem, António Guterres elogia 

o trabalho da ADRIMAG e da Federação EU-
ROPARC na organização de tão importante 
evento e acrescenta que “esta conferência 
constitui uma excelente oportunidade para 
debater e destacar o papel das Áreas Prote-
gidas no contexto da sustentabilidade turís-
tica, ambiental, social, cultural e económica 
dos territórios abrangidos”, especialmente 
relevante no contexto do Ano Internacional do 
Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, 
decretado pela ONU.

       

Karmenu
Vella
COMISSÁRIO EUROPEU PARA O AMBIENTE,
ASSUNTOS MARÍTIMOS E PESCAS

SECRETÁRIO GERAL 
DAS NAÇÕES UNIDAS

António
Guterres

“Esta conferência constitui uma 
excelente oportunidade para de-
bater e destacar o papel das Áreas 
Protegidas no contexto da susten-
tabilidade turística, ambiental, so-
cial, cultural e económica dos terri-
tórios abrangidos”,

Mensagem do Secretário Geral da ONU

Os participantes da Conferência EU-
ROPARC 2017 foram recebidos com uma 
vídeo-mensagem especial de boas vin-
das do Secretário Geral das Nações Uni-
das, António Guterres.

 Mensagem do Comissário Europeu

Os participantes da Conferência EU-
ROPARC 2017 foram recebidos com uma 
vídeo-mensagem do Comissário Eu-
ropeu para o Ambiente, Assuntos Maríti-
mos e Pescas.

Por motivos de incompatibilidade de agen-
da, Karmenu Vella, Comissário Europeu para 
o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, 
não pôde estar presente na conferência e, por 
isso, enviou-nos uma importante vídeo-men-
sagem, destacando a necessidade de uma 
melhor ligação entre a natureza e as pessoas.

Karmenu Vella salientou que “as áreas pro-
tegidas aumentam a consciencialização so-
bre o valor da natureza e oferecem múltiplos 
benefícios, mas precisamos de uma melhor 
conexão com a natureza e, para isso, precisa-
mos de bons planos de cidade, que integrem  
a natureza e os espaços verdes”.

    

https://youtu.be/MVHXsCyfaIY
https://youtu.be/QQ_2hEqpuw8
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Sessão Plenária
OS NOSSOS CONVIDADOS E AS SUAS APRESENTAÇÕES
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Para o Papa, Francisco de Assis é um mo-
delo a seguir na medida em que se “distin-
guiu pelo seu amor pela natureza” tendo sido 
proclamado “Patrono da Ecologia” faz agora 
37 anos, sendo “o homem em quem a preo-
cupação com os pobres, por quem vive nas 
periferias existenciais, e o amor pela criação,  
se fazem inseparáveis”.

Monsenhor Francisco Froján sublinha os 
apelos que o Papa Francisco tem vindo a fa-
zer, dirigindo-se aos representantes das igre-
jas e comunidades eclesiásticas, e das diver- 
sas religiões, bem como às autoridades  
e instituições competentes, especialmente 
quem ocupa posições relevantes no âmbito 
económico, político ou social, no sentido de  
professarem “uma vontade efetiva e cons-
tante, com passos concretos e medidas ime-
diatas, para preservar e melhorar o ambiente 
e superar, ao mesmo tempo, o fenómeno da 
exclusão social e económica e as suas tristes 
consequências”.

No decorrer da sua intervenção, Mon- 
senhor Francisco Froján resume os seis capí-
tulos em que se encontra estruturada a En-
cíclica (Carta Circular) Laudado Si’ (Louvado 
sejas, meu Senhor), destacando o capítulo 
seis, que conclui o documento, “propondo um 
itinerário educativo para criar uma “cidada-
nia ecológica” que estabeleça a aliança a que 
nos temos referido, entre a humanidade e o 
meio ambiente, e sugerindo novos e urgentes 
estilos de vida que ele define como “espiritua-
lidade ecológica“.

Francisco Froján sublinha que a novidade 
da Carta Encíclica Laudato Si’, do Papa Fran-
cisco, “é a contundência, a atualidade, a per-
tinência da mensagem e o concreto das suas 
propostas; a audácia de compilar num magis-
tral documento o sentir da igreja sobre o cui-
dado da casa comum”.

Francisco  
Froján Madero
MONSENHOR, BIÓLOGO, LICENCIADO E DOUTO-
RADO EM TEOLOGIA, MEMBRO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DO VATICANO

Na Encíclica (Carta Circular) Laudato Si’ 
(Louvado sejas, meu Senhor), sobre o cuidado 
da casa comum, assinada a 24 maio de 2015,  
o Papa Francisco dirige-se, não só, aos crentes, 
mas a “toda a família humana” (n. 13), ”a cada 
pessoa que habita neste planeta” (n. 3), a to-
dos os homens e mulheres que, mesmo sem se 
reconhecerem em qualquer tradição religiosa, 
querem dialogar sobre o compromisso de de-
fender a dignidade do homem e salvaguardar 
a criação (n. 3).

São estas duas últimas questões, a digni-
dade humana e a gestão do meio ambiente 
(a íntima relação entre os pobres e a fragi-
lidade do planeta), as constantes que percor-
rem todo o documento e aparecem nas suas 
intervenções desde os primeiros dias do seu 
Pontificado.

       Francisco Fórjan Madero

Na sua intervenção Monsenhor
Francisco Froján Madero, começa
por destacar as preocupações
reveladas pelo Papa Francisco, logo 
no primeiro mês do seu pontificado,
no que diz respeito à proteção e de-
fesa do Planeta, “a nossa casa co-
mum”.

LAUDATO SI’, O CUIDADO DA 
CASA COMUM, MEIO AMBI-
ENTE, EXCLUSÃO SOCIAL E 
PERIFERIAS EXISTENCIAIS

https://youtu.be/nRVe0ZcP3DI
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O “Plano de Ação para as pessoas, a na-
tureza e a economia” recentemente lançado 
pela Comissão Europeia foi o tema principal  
de sua apresentação. Após fazer um breve  
resumo do “Fitness Check” (balanço de quali-
dade) das diretivas “Aves” e “Habitats”, Hum-
berto Delgado detalhou as 4 áreas prioritárias 
de ação do referido plano, bem como as 15 
ações que o compõem, e destacou o papel 
essencial das autoridades regionais e locais 
na sua implementação, sublinhando o papel-
chave da Federação EUROPARC na sua con-
cretização e transmissão. O novo Plano de 
Ação tem como principal objetivo assegurar 
que as diretivas “Aves” e “Habitats” dão cabal 
cumprimento aos objetivos de proteção da 
natureza, melhorando a qualidade de vida dos 
europeus e gerando benefícios económicos.

Humberto 
Delgado Rosa
DIRETOR PARA O CAPITAL NATURAL DA DIREÇÃO-
-GERAL DO AMBIENTE, DA COMISÃO EUROPEIA

Melhorar a orientação e o conhecimento 
e assegurar uma melhor coerência com 
objetivos socioeconómicos mais amplos; 

Construir propriedade política e fortale-
cer a conformidade; 

Reforçar o investimento na Rede Natura 
2000 e melhorar as sinergias com os ins-
trumentos de financiamento da EU; 

Melhor comunicação e divulgação, en-
volvendo cidadãos, parceiros e comuni-
dades.

Conciliar a qualidade ambiental com o 
progresso socioeconómico; 

Promover a implementação inteligente  
e integrada (incluindo permissão); 

Gerir conflitos (por exemplo, grandes  
carnívoros); 

Garantir o investimento na natureza  
e otimizar os seus benefícios; 

Papel especial do Comité das Regiões 
Workshops, seminários e conferências 
para promover a implementação inteli-
gente e efetiva; 

Organizar debates em cidades e regiões 
para trocar conhecimento e partilhar 
boas práticas.

  Humberto Delgado Rosa

  Apresentação do Plano de Ação

ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO:

DESAFIOS PARA AS AUTORIDADES 
(LOCAIS E REGIONAIS)

Humberto Delgado Rosa partilhou 
connosco o trabalho que a CE está a 
desenvolver no sentido de se dar um 
salto qualitativo para o futuro da na-
tureza e das pessoas na Europa. 

PLANO DE AÇÃO PARA A 
NATUREZA, AS PESSOAS E 
A ECONOMIA

https://youtu.be/QBsJ5lwgO7o
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Humberto-Delgado-Rosa-Europarc-conference-2017-Action-Plan.pdf
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Dominique 
Lévêque
PRESIDENTE DA CÂMARA D’AY CHAMPAGNE 
(FRANÇA) | CONSELHEIRO DA REGIÃO DE MARNE |
PRESIDENTE DO PARQUE NATURAL REGIONAL 
DA MONTANHA DE REIMS | PRESIDENTE DA CO-
MISSÃO INTERNACIONAL DA FEDERAÇÃO DOS 
PARQUES NATURAIS REGIONAIS DE FRANÇA |  
MEMBRO DO CONSELHO DIRETIVO DA FEDERA-
ÇÃO EUROPARC

Enquanto Presidente de Câmara 
e de um Parque/Área Protegida, 
Dominique Lévêque tem uma longa 
experiência na definição de políticas 
e na criação de parques, e tem sido 
uma fonte de inspiração para os seus 
colegas políticos no Departamento 
do Marne.

proteger os recursos naturais, as paisagens 
e o património cultural; 
contribuir para o planeamento do território 
e da(s) cidade(s); 
melhorar o desenvolvimento local e a quali-
dade de vida; 
informar e educar sobre o meio ambiente; 
experimentar e criar ações exemplares.

UMA ÁREA
RURAL HABITADA

UMA IDENTIDADE
(PATRIMÓNIO CULTURAL
E NATURAL)

PAISAGENS ÚNICAS

ABORDAGEM VOLUNTÁRIA

PARTICIPAÇÃO DAS
COMUNIDADES LOCAIS

INICIATIVA DA REGIÃO

ENVOLVIMENTO DOS 
SETORES PÚBLICO 
E PRIVADO

CARTA = DEFINIÇÃO DE 
METAS COMUNS

PROTEGER E DESENVOLVER

ADOTADO PELAS 
COMUNIDADES LOCAIS 
(OU NÃO)

VEREADORES E
PRESIDENTES

PARA 15 ANOS

MARCA NACIONAL

PAISAGEM COMPROMISSO LOCAL PROJETO INTEGRADO

Dominique Lévêque apresentou-nos, ainda, 
o modelo de criação de um Parque Natural 
Regional (gráfico abaixo)

Dominique Lévêque sublinha que um 
Parque, independentemente da sua geogra-
fia, história ou data de criação, deve ter as 
seguintes missões: 

No decorrer da sua apresentação mostrou-
-nos como um Presidente de Câmara pode 
fazer a diferença se estiver sintonizado com 
a sustentabilidade e proteção dos recursos 
naturais, partilhando inúmeras iniciativas 
que tem vindo a promover no seu município – 
desde jardins comunitários a uma estação de 
tratamento alimentada por uma estufa solar 
ou um “autocarro andante para ir para a es-
cola”! 

Por este motivo, a Carta do Parque Natu-
ral Regional das Montanhas de Reims, define 
como Objetivo 2020:

 “Conjugar iniciativas para manter 
e melhorar as nossas paisagens para 
uma melhor qualidade de vida”

Sendo definida em 4 eixos principais:

Primeiro de tudo, decidiu propor ao Execu-
tivo, destacar dois vereadores para imple-
mentar uma política de desenvolvimento sus-
tentável. 

Depois, decidiu renovar a Agenda 21 pela 
segunda vez, o que implicou o planeamento 
de novas ações a diferentes níveis e, refere, “o  

EIXO 1:  
Melhorar a gestão da paisagem 
envolvendo os atores locais;

EIXO 2: 
Criar as melhores práticas de gestão 
ambiental e infraestruturas verdes

EIXO 3: 
Melhorar o desenvolvimento dos serviços 
económicos e sociais

EIXO 4: 
Melhorar as parcerias e a comunicação

EIXOS DA CARTA

envolvimento da população nem sempre 
é fácil, porque é necessário responder a 
questões como: Quem participa? Com que 
propósito?”
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zero papéis, só trocas digitais;

bibliotecas móveis, para ligar gerações;

zero phyto: novas práticas para gerir os es-
paços verdes – não mais produtos quími-
cos – utilização de palhagem ou coberto 
vegetal, em canteiros de flores e relvados – 
palhagem feita com aparas de madeira de 
árvores de guarnição e de Natal;

um apiário para melhor a biodiversidade  
e aprender sobre as abelhas;

vegetais incríveis em zonas urbanas Jardins 
comunitários;

almoço na escola: produtos orgânicos  
e frescos “caseiros”;

manutenção do mercado verde local;

estação de tratamento com casa verde  
solar;

plano de poupança de energia: troca de 
todas as caldeiras com novo sistema de 
gestão digital;

painéis solares em edifícios públicos;

veículos elétricos para serviços locais; 

estação de carregamento de veículos elétri-
cos para todos; 

desenvolvimento de trilhos e estacionamen-
tos para bicicletas; 

um “autocarro andante” para ir para  
a escola;

depósito de reciclagem; 

serviço de transporte por chamada; 

proteção do património - criação de uma 
zona especial de proteção para regular a 
renovação e a construção (AVAP – Área de 
Valorização da Arquitetura e do Património).

São muitos os exemplos das políticas que 
têm vindo a ser implementadas no município 
d’Ay Champagne, no contexto do desenvolvi-
mento sustentável:

Dominique Lévêque concluiu a sua apre-
sentação relembrando o tema da conferência 
e insistindo na qualidade do trabalho em co-
mum entre o Parque, a sua própria cidade e a 
sua equipa. 

“O Parque tem as missões e a cidade tem, 
na maior parte das vezes, o dinheiro e o 
“know-how”. Mesmo que seja difícil e tenha 
os seus próprios limites, o envolvimento da 
população é extremamente importante e 
necessário numa abordagem “button-up”.  
E conclui desta forma: “insistam em dar um 
bom lugar às autoridades locais e aos seus 
concelhos”.

  Dominique Lévêque

  Apresentação “Uma cidade 
  numa  Àrea Protegida”

Erika estava longe de pensar que, um dia 
na sua vida, viria a ocupar uma posição políti-
ca! Tudo aconteceu no ano passado, quando 
o Governo Romeno decidiu criar “um ano de 
Governo Tecnocrático” e convidou Erika para 
ser a Secretária de Estado para a Conser-
vação da Biodiversidade e Áreas Protegidas, 
no Ministério do Ambiente, Água e Florestas.  
Na sua apresentação Erika começa por su-
blinhar que “a existência da nossa sociedade 
depende da Natureza”, e que “a Natureza 
está na base de tudo o que acontece na nossa 
sociedade”(…)  “A qualidade de vida de cada 
um de nós, como indivíduos, depende da Na-
tureza”. (gráfico 2)

Em dezembro de 2015, quando decidiu 
aceitar o desafio do governo Romeno, Erika 
deu por si a pensar que, ao longo da sua vida 
profissional, não encontrou muitas pessoas da 
“árvore de tomada de decisão” que acreditas-
sem nisto.

Erika 
Stanciu
DIRETORA DA FUNDAÇÃO PROPARK ( ROMÉNIA)
EX-SECRETÁRIA DE ESTADO PARA A BIODIVER-
SIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS NA ROMÉNIA | EX-
-PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO EUROPARC

Com um importante background 
na área da floresta, Erika Stanciu 
tem trabalhado em conservação da 
natureza, proteção da floresta, edu-
cação e capacitação de profissio- 
nais de áreas protegidas, em inú-
meras ONGs da Roménia.

A BASE OU O TOPO DA  
ÁRVORE DA TOMADA DE 
DECISÃO?

https://www.youtube.com/watch?v=6Y-HvAPREqg&feature=youtu.be
https://youtu.be/QBsJ5lwgO7o
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Dominique-Leveque-EUROPARC-Conference-2017.pdf
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WE ALL KNOW! (Todos nós sabemos!) (gráfico 2)

Existence of our Society
(A existência da nossa sociedade)

Quality of life for each of us
(Qualidade de vida para cada um de nós)

NATURE
(natureza)

Time Use
(Uso do Tempo)

Social Relations
(Relações Sociais)

Health and Security
(Saúde e Segurança)

Resources for Industry and Agriculture
(Recursos para a Indústria e Agricultura)

Living Conditions
(Condições de Vida)

Culture
(Cultura)

Education
(Educação)

NATURE
(natureza)

SOCIAL 
STRUCTURES

(estruturas sociais)

ECONOMY
(economia)

Para Erika, “o fator-chave, para promover 
a agenda da conservação, são as pessoas” e, 
por isso, resolveu fazer uma breve análise, não 
baseada em estudos científicos, de como es-
tamos a desempenhar o nosso papel em dife-
rentes níveis de decisão, quando se trata de 
conservação da natureza.

Assim, através de um modelo designado 
por “Fator-chave para a Conservação” Erika 
mostra-nos que existem diferentes níveis de 
consciência e atitudes ambientais das pes-
soas, em diversos níveis de tomada de decisão.

MAS PORQUE FEZ ERIKA ESTA ANÁLISE?

“Porque todas as mudanças que queremos 
fazer na conservação dependem dos deci-
sores. Por melhores que sejamos no trabalho 
de campo, precisamos de decisores consci-
entes. E um importante fator em todo este tra-
balho de conservação é o tempo - “de quanto 
tempo precisamos para a mudança, porque a 
natureza reage muito depressa aos danos e 
é muito difícil recuperar”. Erika sublinha que, 
“quando se está no campo ou se integra a  
equipa de campo, leva muito tempo para se 
conseguir algo. Mas, quando se chega ao su-
porte legal e ao dinheiro que está alocado (…) 
então ganha-se muito tempo para se fazer  
alguma coisa. E o governo tecnocrático pro-
vou-me que é possível, a este nível, fazer  
mudanças muito rápido.”

Para isso é necessário mudar atitudes, e cita 
uma célebre frase de Winston Churchil “At-
titude is a little thing that makes a big differ-
ence” – “A atitude é uma pequena coisa que 
faz uma grande diferença”. Erika defende que 
“é necessário mudar atitudes nos ministérios, 
nos governos e nos parlamentos para alcan-
çar o que precisamos de fazer pela Natureza”. 

A este propósito partilhou connosco uma 
importante mudança operada no modelo de 
governança da Administração Florestal Na-
cional (NFA – National Forest Administration), 
algo que nunca tinha acontecido com esta 
importante entidade, que gere a floresta es-
tatal Romena, a qual corresponde a cerca de 
metade da área florestal nacional: foi esta-
belecida uma direção completamente nova e 
independente, sem quaisquer funcionários da 
Administração Florestal Nacional.

Com esta mudança foi possível estabelecer 
indicadores de desempenho completamente 
diferentes.

Se anteriormente o principal indicador 
era o lucro, este continua a ser importante, 
mas acompanhado de outros indicadores de 
grande relevância como: 

a gestão sustentável da floresta; 
a conservação – florestas virgens; 
gestão das Áreas Protegidas; 
a cooperação com os parceiros; 
a transparência ;
a comunicação.

realização de processos de consulta real 
de 16 documentos legais em apenas um 
ano; 
debates públicos, que exigiram uma boa 
organização, facilitação, capacitação…; 
definição do quadro legal do Conselho Flo-
restal Nacional, que permite ao público em 
geral estar representado num Conselho 
que vai avaliar e monitorizar a atividade 
do ministério; 
melhoria e disponibilização ao público  
de ferramentas que permitem a redução 
de atividades ilegais relacionadas com  
a floresta;
uma aplicação móvel que ajuda as pes-
soas a tornarem-se “inspetores da flo-
resta”, podendo observar e reportar, por  
exemplo, situações de transportes ilegais; 
disponibilização ao público, no website, de 
constantes relatórios sobre as prioridades 
e o que se pretende alcançar na área da 
floresta e, também, disponibilização de  
inúmeros relatórios de interesse públi-
co, que não foram disponibilizados du-
rante cerca de 16 anos, nomeadamente 
o Relatório Anual das Florestas, o Inven- 
tário Florestal Nacional, entre outros.

OUTRAS MUDANÇAS REALIZADAS EM 
TERMOS DE TRANSPARÊNCIA:
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TOMADA DE DECISÃO SIGNIFICA PODER?

Na sua opinião, não. Significa RESPONSA-
BILIDADE… uma enorme responsabilidade! É 
mais “vai estar na agenda da conservação” 
porque é preciso ter sempre cuidado com o 
que se decide e como isso vai afetar as pes-
soas na sociedade.

GOVERNO TECNOCRÁTICO 
VS GOVERNO POLÍTICO.

Erika defende que ambos têm vantagens e 
desvantagens, mas, se a convidassem a inte-
grar um “governo político” neste momento, na 
Roménia, ela diria que não e justifica-se com a 
seguinte citação de James Alan:

”Part of the problem is that the politicians 
seem not to believe that anything is more im-
portant than their ministerial limousines and 
the extra fat superannuation they get. No-
thing is worth resigning over. No principle mat-
ters enough to fight for, and try to win over the 
unconvinced. [...] There must be more to it than 
limos and perks. Or maybe not.” James Alan

Em jeito de resumo, Erika compara as dife-
rentes responsabilidades e influências entre 
quem está no nível de base e quem está no 
nível da tomada de decisão.

NO NÍVEL DE BASE É POSSÍVEL:

NO GOVERNO É POSSÍVEL:

alterar a legislação;
aprovar e supervisionar a atividade 
do Governo;
decidir sobre a alocação de recursos.

Em relação à proteção da floresta virgem, 
foram cerca de 12 anos de trabalho do nível 
de base, tendo-se conseguido definir al-
guns critérios e princípios do sistema de 
proteção, mas sem proteção real; em con-
trapatida, no ano passado, em apenas 9 
meses, com o apoio das ONGs envolvidas 
no processo, foi criado um “Procedimento/
Regulamento para a Proteção da Floresta 
Virgem”, bem como a primeira versão do 
“Catálogo da Floresta Virgem” e multas 
para aqueles que não estão a proteger a 
Floresta Virgem Romena.

No que diz respeito à mudança, envolvendo 
os outros, Erika salientou a constituição de 8 
grupos de trabalho, 4 liderados pelo Ministério 
e 4 liderados por stakeholders como universi-
dades, ONGs, etc, que ajudaram a desenvolver 
diferentes documentos legais.

Voltando à questão essencial, Erika convi-
dou os participantes a refletir sobre o signifi-
cado do “tempo” quando se trata de agir ao 
nível da base (grassroots level) e ao nível da 
tomada de decisão (decision making up level) 
e apresenta dois exemplos: 

No que se refere a pagamentos compen-
satórios para a conservação e serviços 
ambientais, aos proprietários florestais, em 
10 anos as ONGs não conseguiram resulta-
dos; em contrapartida, bastaram 9 meses 
para se produzir um draft de uma decisão 
governamental e uma decisão da CE que 
permite aos proprietários receber algum 
dinheiro para a proteção da floresta.

Aproximando-se já, do final da sua apresen-
tação, Erika desafiou os participantes a refletir 
sobre as seguintes questões:

influenciar a legislação por “lobby”;
influenciar a boa alocação de verbas, por 
meio de “lobby”;
fazer as coisas acontecerem no terreno;
envolver as pessoas, mas… não existe 
autoridade.

alterar a legislação, em parte;
tomar decisões dentro do quadro legal 
em vigor;
alocar recursos – “lobby” e decisão;
envolver as pessoas, e… existe autoridade.

NO PARLAMENTO É POSSÍVEL:

Se decidirmos avançar, “temos que ter em 
mente que estas mudanças só são possíveis  
se tivermos uma equipa, se trabalharmos  
em equipa! Individualmente é difícil fazer 
quaisquer mudanças”! A este propósito refere 
que está muito reconhecida a todos as pes-
soas que estiveram com ela nos últimos 13  
meses e que trabalham arduamente para 
conseguirem alcançar algo neste curto es-
paço de tempo.

Erika deixa as questões anteriores no ar, 
para que cada um decida e responda indivi-
dualmente e, em jeito de conclusão, partilha a 
sua opinião:

“sim, precisamos de uma mudan-
ça, precisamos de uma mudança 
nas nossas mentes e nas nossas 
atitudes como conservacionistas. 
Precisamos de novas vozes, pre-
cisamos de novas visões na árvore 
da tomada de decisões, a todos os 
níveis, só assim podemos manter  
os velhos valores, que são de ini-
maginável importância, velhos 
valores que podem ser resumidos 
numa só palavra: NATUREZA. 

Portanto encorajo-vos, especial-
mente aos jovens: preparem-se,  
façam alguma coisa para marcar a 
mudança!”

  Erika Stanciu
  

Apresentação “A base ou o topo da árvore”

A BASE OU O TOPO DA  
ÁRVORE DA TOMADA DE 
DECISÃO?

https://www.youtube.com/watch?v=ADdgqOBegls&feature=youtu.be
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Dominique-Leveque-EUROPARC-Conference-2017.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Erika-Stanciu-Europarc-Conference-2017.pdf
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OS ATUAIS DESAFIOS 
DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Ela é uma ativista ambiental especial-
mente preocupada com a desflorestação da 
Amazónia e é, atualmente, Senadora no Par-
lamento Brasileiro. Como última oradora da 
nossa Sessão Plenária, Marina fez um brilhan-
te resumo das intervenções anteriores e focou 
o seu discurso em como integrar a economia e 
a ecologia na mesma equação. Marina desta-
cou que a Natureza é um compromisso de 
longo prazo, que não se enquadra no modelo 
rentável de curto prazo que estamos a viver:

“A política é erradamente feita de medidas 
de curto prazo… como pode um modelo que 
desrespeita a cultura, promove a desigual-
dade social e a desgraça do ambiente, ser o 
correto? Partindo da necessidade urgente 
de uma nova agenda política, Marina enfati-
zou a relevância dos valores ecológicos para 
a humanidade: “não há ecologia sem uma  
adequada antropologia e eu acredito que um 
modelo diferente baseado na integração em 
vez do controlo é urgentemente necessário”.

Marina 
Silva
SENADORA BRASILEIRA | EX-MINISTRA DO 
AMBIENTE DO BRASIL | ATIVISTA AMBIENTAL

Marina Silva foi Ministra do Ambi-
ente, do Brasil, entre 2003 e 2008. Du-
rante o seu mandato, foram criados 25 
milhões de hectares de novos Parques 
Nacionais no Brasil e mais de 12 mi-
lhões de jovens participaram em ações 
ambientais por todo o país.

O SEU PERCURSO NO CONTEXTO DA
 PROTEÇÃO DA NATUREZA E DO AMBIENTE

Nascida e criada na floresta Amazónica, 
onde permaneceu até aos 16 anos, Marina 
refere que a floresta era o suporte de tudo o 
que necessitavam, do ponto de vista económi-
co, social e cultural, “porque vivíamos pratica-
mente isolados, como extratores de caucho1.  
A floresta era um suprimento, inclusive em ter-
mos de sentido, significado.”

Apesar de se ter alfabetizado apenas aos 
16 anos, graças aos conhecimentos que tinha, 
associados aos recursos naturais, quando 
foi para a escola pela primeira vez, já se sen-
tia uma espécie de PhD2 em saber narrativo, 
referindo que “o saber narrativo é uma ciên-
cia de saber ouvir, de saber perceber e, prin-
cipalmente, saber fazer” e isso fez a diferen-
ça, inclusive, na sua vida académica. “Essa 
aprendizagem”, refere Marina, “foi graças 
à convivência com a biodiversidade, com 
a água, com as populações tradicionais de 
seringueiros3, de Índios, de pessoas que são 
muito caras à preservação da biodiversidade” 

Aos 17 anos quando conheceu Xico Mendes, 
um grande ativista ambiental da América 
Latina, iniciou um processo activo na defesa 
da floresta e das populações tradicionais da 
Amazónia. “Fui vereadora, deputada estatal 
e senadora da República por 16 anos e ainda 
Ministra do Meio Ambiente por 5 anos, 5 meses 
e 13 dias”. O tempo foi tão bem contado porque 
para Marina Silva “foi uma experiência muito 
significativa e, ao mesmo tempo, muito difícil”. 
Ao transitar por estes lugares todos, ainda se 
apresentou como candidata à Presidência da 
República por duas vezes. 

Marina refere que “mesmo vindo de uma 
agenda que as pessoas dizem que não rende 
votos, porque políticos ambientalistas não 
são muito sustentáveis, geralmente elegem-
se uma vez e se fizerem o trabalho direito di-
ficilmente serão reeleitos (…) mesmo assim, 
conseguimos um feito enorme, nas últimas 
eleições conquistámos 22 milhões de votos”.

COMO INTEGRAR A ECONOMIA E A 
ECOLOGIA NA MESMA EQUAÇÃO?

Este é, para Marina Silva, o maior desafio 
que se coloca: “saber como integrar a econo-
mia e a ecologia na mesma equação”.

O constrangimento da “convivência” en-
tre ambas – economia e ecologia - deve-se,  
sobretudo, ao início da “jornada”, quando se 
verificava uma oposição aos que queriam 
preservar e, os que queriam preservar, tinham 
que se opor aos que utilizavam os recursos de 
forma insustentável. Mas as coisas evoluíram, 
“já há uma aprendizagem significativa”, diz 
Marina Silva, “e é o momento de integrar as 
duas coisas”. 

Durante muito tempo, foram os ambientalis-
tas que procuraram soluções para a proteção 
do meio ambiente, junto dos desenvolvimen-
tistas, mas agora, perante a crise ambiental 
e “civilizacional” que se está a viver, Marina 
considera que “chegou o tempo em que os  
desenvolvimentistas perguntam aos am- 
bientalistas o que podem fazer para ajudá-los 
no desafio do desenvolvimento?” e entende 
que isto é uma “oportunidade que é preciso 
valorizar e, sobretudo correr o risco de pôr em 
prática, seja dentro dos governos, das empre-
sas, das instituições de pesquisa, das organi-
zações sociais, ou da sociedade de um modo 
geral, como cidadãos conscientes”. 

Marina defende que se considerarmos a 
sustentabilidade apenas uma maneira de fa-
zer as coisas, vai ser muito difícil! Mas, se a vir-
mos como uma resignificação da experiência 
do Homem na sua relação com a Natureza, na 
sua relação consigo mesmo e com os outros 
homens, talvez se consiga ter mais êxito. 

E é neste contexto que se mostra espe-
cialmente agradada com a criação de novas 
vozes, novas visões e novos valores para a 
Natureza e as Pessoas. Fraseando uma edu-
cadora brasileira “a realidade responde na 
língua em que é perguntada”, Marina refere 
que “a realidade é poliglota, nós é que somos 
monoglotas.” (…)

1 - Caucho é um polímero elástico que surge como uma emulsão leitosa, conhecida por latex.
2 - PhD - Philosophiae Doctor ou Doutor da Filosofia.
3 - Aquele que extrai o látex da seringueira para o converter em borracha = borracheiro.
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“Se nós fazemos as mesmas perguntas, na 
mesma linguagem, para a realidade, a respos-
ta será sempre a mesma, mas se aprender-
mos outros idiomas, tivermos um outro acervo 
de experiência e de significado, para dialogar 
com essa realidade, ela responderá outras 
coisas”.

E é por isso, que Marina diz que a sua  
experiência como Ministra do Ambiente foi 
muito interessante, porque a primeira coisa 
que fez foi questionar a realidade, de uma 
outra forma: “é possível reduzir desmata-
mento com políticas públicas?” Porque até 
então o desmatamento era reduzido apenas 
por questões sazonais. Até então, no Brasil,  
ainda não existia uma experiência de políti-
cas públicas efetivas, que ajudassem a con-
trolar o desmatamento, e, em 2014, um ano 
após ter assumido o Ministério do Meio Am- 
biente, o desmatamento atingiu os 27.000km2. 
O maior desmatamento registado no Brasil foi 
em 1995, com 29.000 km2 de área desmatada 
na Amazónia.

Então Marina Silva coloca a questão: 
“naquela oportunidade, qual seria a nova pa-
lavra, a nova visão, o novo processo e estrutu-
ra que precisaria entrar em ação para enfren-
tar um problema daquela magnitude?”. 

E foi aí que ocorreu a Marina e à sua equipa, 
a implementação de quatro diretrizes que ain-
da não haviam sido testadas:

A definição de uma política ambiental in-
tegrada. Um problema daquela magnitude 
não poderia ser resolvido com uma política 
setorial, mas com uma política transversal 
a todo o governo (ao todo 13 Ministérios).

O controlo e participação social. Era 
necessário o desenvolvimento de uma 
política de trabalho transparente onde 
a sociedade ajudasse a fazer a dinâmi-
ca da política ambiental, e para isso era 
necessário que as coisas fossem transpa-
rentes e, mais do que isso, visíveis e desco-
dificadas numa linguagem que pudesse 
ser entendida pela sociedade.

O fortalecimento do desenvolvimento sus-
tentável. Era importante desenvolver uma 
política que não se limitasse a dizer o que 
não se podia fazer, mas sobretudo que dis-
sesse como se poderia fazer. Não havia 
como “congelar” o desenvolvimento pois 
o país tem 200 milhões de habitantes, a 
Amazónia cobre 61% do território nacional 
e é ocupada por 25 milhões de pessoas.

O fortalecimento do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente, não isoladamente, mas de 
forma integrada, à escala local, estadual e 
federal, através de um sistema dialogante 
entre si.

“O desenvolvimento sustentável 
não é apenas uma maneira de fa-
zer as coisas de forma adequada 
e compatível com o meio ambien-
te. (…) O desenvolvimento susten-
tável é, sobretudo, uma maneira 
de ser, uma visão de vida, um ideal 
de mundo e isso tem a ver com va-
lores, com a possibilidade de criar 
novos significados, novas signifi-
cações, e com a possibilidade de 
criar, sobretudo, novos processos 
e estruturas”.

Com a implementação destas 4 diretrizes 
Marina refere que conseguiram, em 10 anos, 
uma redução de 80% do desmatamento. Esta 
redução “fez com que o Brasil fosse o primeiro 
país, em desenvolvimento, a assumir metas de 
redução no âmbito da Convenção do Clima” 
e evitou que fossem lançados na atmosfera 
mais de 4 bilhões de toneladas de CO2.

OS ATUAIS DESAFIOS 
DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

“O Brasil é uma potência 
ambiental. Nós temos 22% 
das espécies vivas do mun-
do, 11% da água doce dis-
ponível, e ainda temos a fe-
licidade de ter cerca de 280 
povos que falam 180 línguas, 
com cerca de 38 povos que 
nunca foram contactados 
por uma pessoa do mun-
do ocidental.  Isso é uma 
riqueza inestimável!”
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POLÍTICAS DE CURTO PRAZO 
VS POLÍTICAS DE LONGO PRAZO

Para atingir as metas anteriormente referi-
das “foi necessário fazer algo que fosse além 
da política tradicional” porque “geralmente,  
a política tradicional pensa em políticas de 
curto prazo para alongar o seu prazo na políti-
ca” e, então, pensaram que seria fundamen-
tal “fazer política de longo prazo, no seu curto 
prazo político”.

Marina refere que para atingir os 80% de 
desmatamento com políticas públicas, foi 
necessário tomar algumas medidas, nomea-
damente, “trabalhar com inteligência utilizan-
do o que havia de melhor na polícia federal 
brasileira, para apanhar a cadeia criminosa 
dos contraventores”, tendo sido colocadas na 
cadeia 725 pessoas envolvidas em crimes 
ambientais. Foi apreendido 1 milhão de me-
tros cúbicos de madeira; foram aplicados 4  
bilhões de reais em multas aos contraventores 
e foi vedado o crédito a quem praticava ativi-
dades ilegais.

Até então a agenda aplicada “era apenas 
de comando e controlo” e com estas medi-
das “trabalhou-se um pouco a agenda de 
ordenamento territorial e fundiário”. Foram 
inibidas “35000 propriedades invadidas ile-
galmente em terras públicas” e foram criados 
“25 milhões de hectares de unidades de con-
servação”, em cinco anos e meio.

As medidas tomadas provocaram, natural-
mente, uma enorme pressão sobre o Governo, 
e concretamente sobre o Ministério liderado 
por Marina Silva, que, em 2008, pediu para sair. 
A partir daqui, Marina refere que tem havido 
sucessivos retrocessos no Brasil e o desmata-
mento tem vindo, novamente, a crescer.

Marina Silva compreende “o desafio da sus-
tentabilidade não apenas como uma agenda 
de comando e controlo, mas como uma agen-
da que é capaz de combinar as atividades 
produtivas sustentáveis, as áreas que devem 
ser protegidas legalmente e as áreas que po-
dem ser geridas”.

Para Marina Silva, a grande riqueza do 
Brasil são os 38 povos que nunca foram con-
tactados pelo mundo ocidental, “porque isso é 
um bem da Humanidade, com saberes asso-
ciados a recursos naturais, uma capacidade 
de resiliência que nós nem sabemos como é,  
enfim, manejar esses conhecimentos todos, 
conhecimentos milenares e ancestrais”.

QUAL É, ENTÃO, O MODELO IDEAL DE DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?

Para Marina “o desafio do desenvolvimen-
to sustentável é o desafio de fazer com que 
esse modelo insustentável, que existe, hoje, no 
Brasil e no mundo, possa ser substituído por 
um modelo sustentável.

SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICA

“Sustentável do ponto de 
vista económico, evitando 
os efeitos indesejáveis da 
mudança, porque precisa-
mos de manter a prosperi-
dade para as pessoas po-
derem viver”. “E será que o 
significado de prosperidade 
é tal como o conhecemos?” 
pergunta Marina.

SUSTENTABILIDADE
SOCIAL

“Precisamos de um modelo 
que seja sustentável do pon-
to de vista social porque 
ainda existem pessoas que 
vivem na iniquidade hu-
mana, sem ter nenhum tipo 
de direito, de saúde, edu-
cação, moradia, lazer… as 
coisas básicas”.

SUSTENTABILIDADE
CULTURAL

“É um modelo que precisa ser 
sustentável, também, do pon-
to de vista cultural” porque  
aquilo que existe é “um modelo 
que homogeniza tudo, que não 
respeita a diversidade, que não 
respeita as culturas, a dife- 
rença que existe, a beleza que 
existe e que eu pude ver aqui 
nas Montanhas Mágicas e na 
minha planície, na floresta 
Amazónica, com os povos que 
sabem manejar esses recursos. 
Isso é a beleza da diversidade 
cultural, do nosso património 
natural e até mesmo do nosso 
património histórico”.

SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

“É necessário um modelo que 
seja sustentável, também do 
ponto de vista ambiental, 
porque há necessidade de 
uma aliança intergeracional. 
Somos seres humanos porque 
somos capazes de nos im-
portar com o que aconteceu 
no passado e com o que vai  
acontecer com os que ainda 
não nasceram, é a isso que 
chamamos laço social… a ca-
pacidade de nos importarmos 
com o que aconteceu no pas-
sado, com o que vai acontecer, 
e tudo isso nós fazemos aqui, 
agora, no presente, manejan-
do essas realidades que nos 
constituem”. Ainda no que se 
refere à sustentabilidade am-
biental, Marina insiste que 
nos devemos questionar sobre 
“qual é a água que queremos 
deixar? o ar puro? a terra fér-
til? a quantidade de espécies 
de biodiversidade? todas es-
sas coisas maravilhosas que 

encontramos no mundo.”
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Para além das quatro di-
mensões anteriormente 
referidas, Marina de-
fende, que a sustentabi-
lidade pressupõe, ainda, 
outras dimensões:

A DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE ESTÉTICA
Pode parecer supérfluo falar de estética 

num país da América Latina, como o Brasil, 
onde existe tanta pobreza, mas, para Marina, 
existe uma dimensão da sustentabilidade 
que é estética. “Existem coisas que devem ser 
preservadas pelo seu valor acústico… pelo seu 
valor imagético, pictórico, e isso é a dimensão 
da sustentabilidade estética”.

A DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE POLÍTICA
Marina defende que, “grande parte dos 

problemas acontecem pela insustentabili-
dade política. É insustentável do ponto de vis-
ta político, querer destruir os recursos de mi-
lhares de anos, pelo lucro de apenas algumas 
décadas. 

A DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE ÉTICA
Em relação à dimensão da sustentabilidade 

ética, Marina defende que ela está na base de 
tudo. “Muitos problemas já têm respostas té-
cnicas, o que não têm é o compromisso ético 
de fazer as coisas”. “Existem conhecimen-
tos que nos fazem produzir energia a partir 
do vento, do sol, da água, da biomassa, mas 
os investimentos ainda são muito pequenos. 
Se tivermos uma visão política sustentável e 
um compromisso ético, com as gerações pre-
sentes e as futuras gerações, com respeito à 
vida e ao equilíbrio do planeta, com certeza os 
investimentos serão cada vez maiores, nessa 

agenda. Muitas coisas já têm respostas técni-
cas e devemos trabalhar cada vez mais para 
que tenham o seu equivalente prático.”

Pensando numa célebre frase de um poeta 
da Amazónia, chamado Thiago de Mello, Ma-
rina refere que “talvez nem sempre a gente 
precise criar um novo caminho, basta tão-
somente a gente criar e aprender uma nova 
forma de caminhar”. E, para Marina, talvez o 
grande esforço esteja aqui. “Basta resignifi-
car a visão, pensá-la de uma forma diferente, 
porque muitas vezes nós damos um sentido 
às coisas que não é exatamente aquilo que 
a realidade está dizendo. A realidade é pré-
-existente, a verdade é pré-existente à nossa  
teoria e, portanto, sendo pré-existente temos 
que tê-la sempre como critério de verdade, 
para podermos revisitar a visão que temos”.

Marina Silva refere que gosta muito da En-
cíclica Laudato Sí do Papa Francisco “porque 
ela traz o sentido da magnitude da vida, que é 
o bem mais precioso que temos” e que, talvez, 
tudo o que existe seja “em função de sustentar 
a vida”. “Eu gosto da ideia da Natureza como 
suporte de vida”.

Marina cita uma frase conhecida que diz 
que o Homem ainda que morra não nas-
ceu para morrer, nasceu para recomeçar e, 
para Marina, a Natureza é que dá suporte a 
esse constante (re)começo. “A vida só é vida  
porque é sucessiva e é a Natureza que dá  
suporte à sucessividade da vida”.

Desde a revolução francesa e a revolução 
Americana criámos instituições que nos ti-
raram de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões, 
“mas não há mais capacidade de suporte, 
na Natureza, e nem nas instituições, para o  
modelo predatório de desenvolvimento”.

“O avanço dos meios de comunicação, o 
avanço da ciência, da filosofia, enfim, da arte 
e da espiritualidade, aponta para um novo 
caminho e uma nova maneira de caminhar, 
onde tudo isso que aprendemos possa se  
configurar em um novo modelo de desenvolvi-
mento, que nos possibilite ser socialmente 
justos, economicamente prósperos, cultural-
mente diversos, politicamente democráticos 
e ambientalmente sustentáveis. Eu acredi-
to profundamente nisso, sei que as pessoas 
que estão aqui acreditam e trabalham por 
isso e, como dizia Vitor Hugo, se isso é verda-
deiro, e quando a gente conhece a verdade, 
e a verdade nos liberta, nada é mais potente,  
dizia Vitor Hugo, do que uma ideia, cujo tempo 
chegou. Se chegou, de facto, essa ideia, é só 
uma questão de a gente se dispor a sermos 
agentes dessa ideia, porque o modelo que saiu 
da Revolução Francesa, de 1 bilhão de pessoas 
para 7 bilhões, já não tem como permanecer.

Mas essa mudança não virá pela rutura, não 
virá por uma transição demorada porque não 
há mais tempo, o problema das mudanças 
climáticas está aí. Virá, talvez, por uma mu-
tação possibilitadora, através da qual é pos-
sível conjugar as diferentes dinâmicas com a 
proteção do meio ambiente, com os serviços 
dos ecossistemas, com respeito àqueles que 
têm conhecimentos associados aos recursos 
naturais.

“Fernando Pessoa fez uma brincadeira com 
a frase navegar é preciso, viver não é preciso. 
Ele disse que ia usar essa frase para dar sen-
tido à sua própria vida, ao seu processo cria-
tivo. E eu queria tomar emprestada essa frase 
para, parodiando a dizer: preservar é preciso, 
no sentido de precisão, e, viver é preciso, no 
sentido de necessidade inegociável. Preser-
var é preciso porquê, no sentido de precisão? 
Porque a natureza testou, em bilhões de anos, 
o que suporta a vida. E viver é preciso, no sen-
tido de necessidade, porque, talvez, tanto in-
vestimento, para ter meios que suportam a 
vida, só se justifica pela própria vida. Sem ela, 
tudo se desarmoniza, sem ela, tudo se dese-
quilibra, e sem ela voltamos ao caos.

“Preservar é preciso, viver é preciso, e que, 
a gente que está aqui, guardando pequenas 
amostras da beleza da vida em plenitude, 
possamos espalhar vida pelos outros am-
bientes, e, enfim, influenciar outros corações, 
com novas palavras, novos sentidos e novas 
significações”.

“Edgar Morin diz que no início a 
mudança é apenas um pequeno 
desvio e que a gente tem que ficar 
atentos para ver quais são os desvi-
os que a gente quer que prosperem. 
Queremos que prospere o desvio da 
sustentabilidade económica, social, 
ambiental, política, de valores, ética 
e estética”.

  Marina Silva
  

“Eu vou concluir dizendo isto: 
está surgindo no mundo um 
novo sujeito político, esse novo 
sujeito político está em confor-
mação, mas ele será diferente, 
eu espero, do que nós tivemos 
até agora.

https://www.youtube.com/watch?v=86zAPKGgx7c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ADdgqOBegls&feature=youtu.be
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Dominique-Leveque-EUROPARC-Conference-2017.pdf
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Workshops
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1 DIA | 15 TEMAS
294 PARTICIPANTES
MAIS DE UMA DEZENA  
DE MODERADORES

FOGO BOM, FOGO MAU

Workshops Na tarde do dia 7 de setembro os 
conferencistas reuniram-se para tra-
balhar em conjunto, participando em 
15 workshops distintos. Liderados por 
especialistas nas mais diversas áreas 
ligadas à proteção e conservação da 
Natureza e ao desenvolvimento sus-
tentável, estes workshops permitiram 
aprofundar questões e partilhar ex-
periências relevantes, para a gestão 
de áreas protegidas, debatendo e 
considerando os desafios atuais e as 
ações futuras.

O fogo é um processo natural e, portanto, 
não há um “fogo bom” ou um “fogo mau”. No 
entanto, a frequência dos incêndios florestais 
parece estar a aumentar em toda a Europa, 
devido às altas temperaturas registadas na 
última década. Espécies invasoras, áreas in-
tensivas de monoculturas e instabilidade a 
nível nacional em políticas florestais foram 
alguns dos principais desafios destacados. 
No entanto, o fogo também pode ser consi-
derado uma ferramenta de gestão, e este foi 
um dos principais tópicos discutidos durante 
o workshop. Como pode a prescrição de fogo 
reduzir os danos causados por incêndios na 
região Mediterrânica?

Workshop 01

MODERADO por PAULO MATEUS, ICNF
(Portugal)

CE1 por PAULO FERNANDES, CITAB
(Portugal)

CE2 por CARLOS LOUREIRO, GIFF
(Portugal)

A fauna selvagem é um recurso natural, mas 
pode ser também um problema quando causa 
prejuízos em plantações, em rebanhos ou pro-
voca acidentes rodoviários. O dilema existe e 
aqueles que sofrem as perdas esperam uma 
compensação. No entanto, as limitações de 
orçamento, o controlo dos prejuízos e a falta 
de fauna selvagem são parte do problema/
solução. Qual é o limite para os pagamentos? 
E que soluções para além dos pagamentos? 
Todos e quaisquer prejuízos? Existem vários 
modelos resolução/gestão deste problema, 
dependendo da fauna, dos prejuízos e da 
tradição. Quais os modelos alternativos?

PODEMOS VIVER COM ELES?

Workshop 02

Conclusões do Workshop

Apresentação do Workshop

Existe um Fogo Bom e um Fogo Mau?

Prescrição de Fogo em áreas de conservação 
da natureza-casos práticos de Itália e Portugal 

MODERADO por MARGARIDA FERNANDES, ICNF
(Portugal)

CE1 por CARLO BIFULCO, Monti Sibillini National Park
(Itália)

CE2 por FRANCISCO ÁLVARES, CIBIO
(Portugal)

Conclusões do Workshop

Apresentação do Workshop

Conviver com o javali e o lobo nas
Montanhas Apenine

Conflitos e oportunidades com os lobos no Parque 
Nacional da Peneda-Gerês

http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-1-Conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-1-Introduction.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-1-Is-there-a-bad-good-fire.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-1-Prescription-of-fire.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-1-Prescription-of-fire.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-2-Conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-2-Can-we-live-with-them.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-2-Living-with-wild-boar-and-wolf.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-2-Living-with-wild-boar-and-wolf.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-2-Conflicts-and-opportunities-with-wolves.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-2-Conflicts-and-opportunities-with-wolves.pdf
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OS PRIVADOS FAZEM MELHOR?

As áreas de conservação da natureza geri-
das por privados não são comuns na Europa, 
mas já existem há muito tempo. O setor priva-
do tem demonstrado um interesse crescente 
na conservação da natureza através de uma 
gestão sustentável com atividades de baixo 
impacto, em particular, o ecoturismo. Numa 
altura em que o abandono das terras e o des-
povoamento das áreas rurais são uma reali-
dade em vários locais da Europa e em que a 
desertificação tem traçado o seu próprio 
caminho, existem exemplos de sucesso na Eu-
ropa, e fora dela, que devem ser debatidos.

Workshop 03

As Áreas Protegidas Públicas têm recorrido 
a soluções externas desde há algum tempo, 
numa tentativa de encontrar soluções alter-
nativas que apresentem um menor custo. O 
paradigma do serviço público grátis para to-
dos está a chegar ao fim em todo o tipo de 
serviços, incluindo o uso público das áreas 
protegidas. A crescente externalização de 
serviços e o aumento dos custos para visitar 
as áreas protegidas estão no centro de um 
debate onde as parcerias público-privadas 
tendem a ser vistas como a solução para to-
dos os problemas ou como o problema em si. É 
necessário apresentar exemplos da Europa, e 
de fora dela, de forma a conhecermos mode-
los alternativos que apoiem os serviços públi-
cos nestas parcerias público-privadas.

UMA SOLUÇÃO ALTERNATIVA

Workshop 04
GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS? GESTÃO 
PRIVADA DE ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS

SAÚDE NATURAL

Qual é a Agenda da Saúde em Áreas Pro-
tegidas? Em que é que a Comissão para a 
Saúde, da Federação EUROPARC, tem vindo a 
trabalhar? Quais são os bons exemplos pela 
Europa?

Workshop 05

Partindo das Diretivas Aves e Habitats e de 
como as Áreas Protegidas, agências e a admi-
nistração, têm um papel vital na implemen-
tação de modelos de gestão adequados da 
Rede Natura 2000, vamos conhecer alguns ex-
emplos de gestão na Europa e o mais recente 
Plano de Ação para a Natureza, as Pessoas e a 
Economia, na Europa da Comissão Europeia.

AS LEIS DA NATUREZA

Workshop 06
GESTÃO DA REDE NATURA 2000ÁREAS PROTEGIDAS E A AGENDA DA SAÚDE  

E BEM-ESTAR

MODERADO por PAULO CASTRO, Ponto Natura
(Portugal)

CE1 por PEDRO PRATA, ATN
(Portugal)

CE2 por FLÁVIO OJIDOS, CNRPPN CBR
(Brasil)

Conclusões do Workshop

Reservas de Património Natural, privadas, 
no Brasil

O caso da única Reserva Natural privada 
em Portugal, Reserva da Faia Brava

Conclusões do Workshop

MODERADO por KAJA LOTMAN, 
(Conselho Ambiental da Estónia)

CE1 por PIA SODERLUND, Presidente dos
 Amigos do Parque Nacional Bothnian Sea
(Finlândia)

CE2 por FERNANDO PIERONI, SEMEIA
(Brasil)

Procurando nos modelos de gestão para os
Parques Brasileiros

O papel dos Amigos na gestão de um Parque 
na Finlândia - ações e planos

MODERADO por PETE RAWCLIFFE, 
(Património Natural da Escócia)

CE1 por CARLES CASTELL, Diputacíon de Barcelona
(Espanha)

CE2 porJOEL ERKKONEN, Parks & Wildlife
(Finlândia)

CE3 por NELE SOBER 
(Conselho Ambiental da Estónia)

Conclusões do Workshop

Apresentação do Workshop

Aplicar mais boas práticas por toda a Europa-
Lições chave a partir de práticas emergentes

Parcerias com o Setor da Saúde

MODERADO por MICHAEL HOSEK, Coordenador  
EUROPARC na Europa de Leste e Central
(Républica Checa)

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL por MICHAEL
O’BRIAIN, Comissão Europeia - Direção-Geral 
do Ambiente 
(Bélgica)

CE1 por MARTA MÚGIA, 
(Coordenadora EUROPARC Espanha)

CE2 por OLAF OSTERMANN, Ministério do 
Ambiente e da Agricultura de Mecklenburg-
Vorpommern 
(Alemanha)

Conclusões do Workshop

Plano de ação para a Natureza, as Pessoas e 
a Economia, da Comissão Europeia

Uma visão geral da perspetiva 
da EUROPARC Spain

O valor acrescentado das Grandes Áreas Protegidas 
em Mecklenburg-Vorpommern, para implementação do 
Plano de Ação da Comissão Europeia

Um kit de ferramentas sobre Saúde 
e Áreas Protegidas

http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-3-conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-3-private-reserves-in-Brazil.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-3-private-reserves-in-Brazil.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-3-Private-reserve-in-Portugal.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-3-Private-reserve-in-Portugal.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-4-conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-4-new-management-models-for-Brazilian-parks.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-4-new-management-models-for-Brazilian-parks.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Wokrshop-4-The-role-of-Friends-in-Finnish-Park-.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Wokrshop-4-The-role-of-Friends-in-Finnish-Park-.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-5-Conclusions-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-5-intro_Health-and-protected-areas.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-5-Good-practice-Health-and-protected-areas.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-5-Good-practice-Health-and-protected-areas.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-5-Partnerships-with-health-sector_workshop-5.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-6-conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-6-The-EU-Action-Plan.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-6-The-EU-Action-Plan.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Worksop-6-N2000-in-Spain.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Worksop-6-N2000-in-Spain.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-6-N2000-in-Germany.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-6-N2000-in-Germany.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-6-N2000-in-Germany.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-5-Toolkit-Health-and-protected-areas.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-5-Toolkit-Health-and-protected-areas.pdf
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LADO A LADO COM A AGRICULTURA

Trabalhar em parceria com o setor agrícola 
é importante se a natureza e a biodiversida-
de prosperarem fora das reservas naturais. 
De que forma podemos conjugar as necessi-
dades das áreas protegidas com as da pro-
dução alimentar? Analisamos o que uma 
parceria que beneficia a vida selvagem e a 
agricultura pode ser bem-sucedida e como 
pode ser replicada na Europa.

Workshop 07

A sustentabilidade não se aplica apenas à 
paisagem, à vida selvagem e à cultura de uma 
área, mas, também, à economia. A Carta Euro-
peia de Turismo Sustentável é uma boa ferra-
menta para melhorar o turismo sustentável, e 
tem uma maior influência no desempenho dos 
negócios através das Partes II e III da Carta. Um 
inquérito desenvolvido pela EUROPARC - Espa-
nha sobre o impacto da Carta Parte II mostra 
que: as empresas consideram que a Carta as 
ajudou a estreitar relações com a Área Prote-
gida e com outras empresas comprometidas. As 
empresas parceiras da Carta têm implementa-
do uma grande quantidade de ações de gestão 
ambiental, com impacto relevante na poupança 
de energia e água, conservação, etc. Quando 
medido, o impacto pode ser mostrado. Os es-
forços para se tornar empresas de turismo sus-
tentável podem aumentar consideravelmente 
os custos iniciais das empresas de turismo, mas, 
no final, esses esforços permitem a poupança 
de custos elevados e uma maior qualidade dos 
seus serviços.

BOM PARA A BIODIVERSIDADE

Workshop 08
BOM PARA OS NEGÓCIOS E BOM PARA O PLA-
NETA: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E INDÚSTRIA 
DO TURISMO- REDUZIR A PEGADA DE CARBONO, 
O USO DE RECURSOS E A POLUIÇÃO

CLIMA E PARQUES EM MUDANÇA

As mudanças climáticas apresentam si-
nais evidentes, mas ainda há poucos projetos 
com vista à adaptação a essas alterações.  
E necessário mais ênfase na mitigação. A 
maioria dos projetos de conservação con-
tribuem para a adaptação, nomeadamente a 
restauração das zonas húmidas, a gestão flo-
restal, a restauração de dunas. É necessário 
desenvolver critérios para orientar as ações 
de adaptação às mudanças climáticas. Isto 
vai exigir o reforço de mecanismos de colabo-
ração entre cientistas e gestores de áreas pro-
tegidas. A adaptação às alterações climáticas 
em Áreas Protegidas deve basear-se numa 
abordagem aos ecossistemas, visando a pro-
teção dos recursos naturais e dos serviços dos 
ecossistemas prestados à sociedade.

Workshop 10

O contexto político em que vivemos atual-
mente tem levantado questões sobre o quão 
abertas ou fechadas devem estar as nos-
sas fronteiras. Mas a natureza não conhece 
fronteiras, e as pessoas que trabalham na 
gestão da Natureza conseguiram encontrar 
formas de cooperar e trabalhar em equipa.  
Apesar dos interesses políticos e nacionais e 
das histórias complexas, aqueles que fazem 
parte do programa transfronteiriço do EURO-
PARC conseguiram estabelecer relações de 
trabalho positivas que vão para além da vida 
selvagem e da paisagem que gerem.

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA

Workshop 11
UM MODELO PARA CONECTAR A FAUNA SELVAGEM 
E UNIR AS PESSOAS

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL NAS ÁREAS 
PROTEGIDAS

ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO PLA-
NEAMENTO E GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS

MODERADO por CORRADO TEOFILI, 
(Federparchi-EUROPARC Itália)

CE1 por RITA ALCAZAR, LPN
Portugal)

CE2 por MARIA PIA SPARLA, Parque Agrícola 
do Sud Milano (apresentado por Corrado Teofili), 
(Itália)

CE3 por TOM BYRNE, (Conselho Wicklow Up-
lands, Irlanda)

Conclusões do Workshop

Apresentação do Workshop

Agricultura, Parques e Biodiversidade - 
Caso de Estudo de Castro Verde

Agricultura Urbana: cuidando dos vegetais
e dos cidadãos

O conselho Wicklow Uplands

MODERADO por AMANDA GUZMÁN, Clube Ecoturismo
(Espanha)

CE1 por CAROLINE LE ROY, Parque Natural Regional de 
Livradois - Forez
(França)

CE2 por ANGEL SALVADOR, Pousada Alajar
(Espanha)

CE3 por AMANDA GUZMÁN 
(Espanha)

Conclusões do Workshop

Apresentação do Workshop

O Parque Natural regional da Rede 
Livradois-Forez

Serra Secreta de Espanha

Clube de Ecoturismo em Espanha

MODERADO por JOSÉ ANTÓNIO ATAURI, 
EUROPARC Espanha

CE1 por JOSÉ ANTÓNIO ATAURI, 
EUROPARC Espanha

CE2 por LEONARDO BEJARANO, Generalitat de 
Catalunya
(Espanha)

DOCUMENTO EXTRA: EM ESPANHOL E RESUMO INGLÊS

Conclusões do Workshop

Incorporar a adaptação às alterações
climáticas no planeamento e na gestão

Experiências de adaptação às alterações  climáticas nas 
Áreas Protegidas Naturais de Catalunha

Manual para a Adaptação às Alterações climáti-
cas nos Planos de Gestão das Áreas Protegidas 

Para além das fronteiras: cooperação entre 
a Alemanha e a República Checa

MODERADO por JAKUB KASPAR , EUROPARC da 
Europa Central e de Leste
(República Checa)

CE1 por MARTIN STARÝ, Parque Nacional de Sumava
(República Checa)

CE2 por PIRKKO SIIKAMAKI, Parques e Vida  
Selvagem, Metsahallitus
(Finlândia)

^

..

..

Oulanka - Paanajarvi National parks - cooperação 
transfronteiriça entre a Finlândia e a Rússia

..

http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-7-Conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-7-Introduction-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-7-Agriculture-Parks-and-Biodiversity-PT-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-7-Agriculture-Parks-and-Biodiversity-PT-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-7-Urban-agriculture-in-IT-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-7-Urban-agriculture-in-IT-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-7-Wicklow-uplands-Council-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-8-Conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-8-Good-for-Business-and-Biodiversity-Introduction.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-8-Case-Study-Livradois-Forz-.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-8-Case-Study-Livradois-Forz-.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-8-Case-Study-Posada-Alajar.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-8-Ecotourism-Club-Spain.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/workshop10-conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-10-Adaption-to-Climate-change-in-Protected-Areas.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop-10-Adaption-to-Climate-change-in-Protected-Areas.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop10-Experiences-of-adaptation-to-climate.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/09/Workshop10-Experiences-of-adaptation-to-climate.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/08/EUROPARC-Spain-_Planification-and-adapation-to-Climate-Change_ES.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/08/EUROPARC-Spain-_Planification-and-adapation-to-Climate-Change_ES.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Workshop-11-SumavaCaseStudy.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Workshop-11-SumavaCaseStudy.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Workshop-11-Oulanka-Paanajarvi.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Workshop-11-Oulanka-Paanajarvi.pdf
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CRIANDO IMPACTO

Os espaços naturais, nas proximidades dos 
nossos grandes centros urbanos, são pul-
mões vitais para os moradores das cidades 
bem como importantes marcos na paisagem. 
A pressão a que estes espaços verdes estão 
sujeitos pode ser imensa devido à multiplici-
dade de visitas e às diferentes utilizações dos 
espaços, competindo com a necessidade de 
manter os habitats viáveis e resilientes. Os  
gestores de parques precisam de ter refe-
rências da capacidade de carga de outros 
parques, para estimar a capacidade de car-
ga dos seus próprios parques e para mostrar 
aos decisores o que acontece noutras áreas. 
E, mais importante, os gestores de parques 
precisam de partilhar medidas com suces-
so para reverter o impacto dos turistas/visi-
tantes, nos parques.

Workshop  12
MEDIR O IMPACTO DAS PESSOAS NOS PARQUES 
PERIURBANOS

As áreas protegidas na faixa costeira têm 
uma perspetiva única e interessante. As 
pessoas preocupam-se muito com a costa 
marítima. Ter acesso a ela é importante para 
a nossa saúde e bem-estar e o relacionamen-
to com o ambiente marinho é um contributo 
fundamental para a economia e a cultura das 
comunidades costeiras.

A nossa costa e as águas costeiras estão 
sob uma pressão considerável, decorrente das 
atividades humanas – energia convencional e 
renovável, desenvolvimento dos portos, lazer e 
turismo – e não menos importante, do impac-
to das alterações climáticas, particularmente 
o aumento do nível médio do mar, que resulta 
num aumento do galgamento, inundações e 
da erosão costeira.

LIGANDO A TERRA AO MAR

Workshop 13
GESTÃO AO LONGO DA GRANDE DIVISÓRIA

ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS

Tradicionalmente, as áreas protegidas na-
cionais e regionais têm sido totalmente fi-
nanciadas pelas administrações públicas. No 
entanto, recentemente, têm emergido estra-
tégias de financiamento alternativas para as 
áreas protegidas, com o objetivo de comple-
mentar ou substituir o financiamento tradi-
cional. O que os torna bem-sucedidos?

Workshop  14
PARQUES “VELHOS”, DINHEIRO “NOVO”? 
ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO PARA 
AS ÀREAS PROTEGIDAS

MODERADO por TERESA PASTOR, Federação 
EUROPARC - Escritório de Barcelona (Espanha)

CE1 por DIEGO GARCIA VENTURA, EUROPARC Espan-
ha e por FERNANDO GONZÁLEZ, Fundação Bérnaldez
(Espanha)

CE2 por ESTELA INÉS FARÍAS, Universidade de Lleida
(Espanha)

 
CE3 por NUNO LAVRADOR, UpNorth Group
(Portugal)

CE 4 por SEÁN CAHILL, Parque Natural de 
Collserola (Espanha)
AVALIANDO A DEGRADAÇÃO DOS TRILHOS NO PARQUE 
NATURAL DE COLLSEROLA.

CE 5 por LUÍS MONTEIRO, Faculdade de Ciên-
cias Ambientais (Portugal)
AVALIANDO A REDE INFORMAL DE TRILHOS E OS SEUS 
IMPACTOS EM ÁREAS PERIURBANAS: UM CASO DE ES-
TUDO DO PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA.

CE6 por FERNANDO LOURO ALVES, Parque 
Florestal de Monsanto (Portugal)

CE7 por SNJEZANA MALIC-LIMARI, Parque 
Natural de Medvenica e por ANDREA STEFAN, 
WWF Adria (Croácia)

^ ´

Conclusões do Workshop

Avaliação da capacidade de carga:
uma visão geral

Monitorização e gestão do uso recreativo
e dos impactos ambientais

Monitorizar a frequência para preservar 
e gerir Parques Urbanos

Visitantes num espaço natural: 
Sim, mas não tanto!

Monitorizando o impacto do turismo no Parque 
Natural de Medvenica

MODERADO por TIM VENES, EUROPARC 
das Ilhas Atlânticas
(Reino Unido)

CE1 por HOWARD WOOD, COAST, a comunidade de 
Arran Seabeb Trust
(Reino Unido)

CE2 por TIM CALLAWAY, RSPB
(Reino Unido)

Conclusões do Workshop

Apresentação do Workshop

Do colapso ecológico à proteção marinha
liderada pela comunidade

MODERADO por KATJA ARTZ, EUROPARC 
(Alemanha)

CE1 por IRENE BOUWMA, Wageningen 
University  & Research
(Holanda)

CE2 por KATJA ARTZ, EUROPARC
(Alemanha)

Conclusões do Workshop

Apresentação do Workshop

Reunir os parceiros: experiência com os setores da 
água, da saúde e do lazer nos Países Baixos

Casos de Estudo dos Parques Nacionais 
da Alemanha

GESTÃO ATIVA PARA UMA MUDANÇA NA LINHA
COSTEIRA; EXPERIÊNCIA SOBRE UM PROJETO 
DE REALINHAMENTO COSTEIRO

http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Workshop-12-Carrying-Capacity-Assesment.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/04/Workshop-12-Carrying-Capacity-Assesment.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Tracking-and-Managing-recreational-use.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Tracking-and-Managing-recreational-use.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Monitoring-attendance-in-Urban-Parks.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Monitoring-attendance-in-Urban-Parks.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Visitors-in-a-natural-space.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Visitors-in-a-natural-space.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Monitoring-Tourists-Impact-in-Croatia.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-12-Monitoring-Tourists-Impact-in-Croatia.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-13-Conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-13-Introduction.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-13-Community-led-marine-protection-.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-13-Community-led-marine-protection-.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-14-Conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-14-Introduction.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-14-Experiences-from-the-Netherlands.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-14-Experiences-from-the-Netherlands.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-14-Case-Studies-from-Germany.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-14-Case-Studies-from-Germany.pdf
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Por todo o mundo, os Rangers aparecem 
na linha da frente no que diz respeito à con-
servação da natureza. Eles são o rosto e os  
embaixadores dos seus parques junto do 
público. A variedade de tarefas e deveres dos 
Rangers é muito ampla, desde a patrulha e 
a aplicação da lei, à educação ambiental, 
monitorização da fauna selvagem e gestão 
dos recursos. Tal como as tarefas dos Rang-
ers na Europa, são bastante amplas, também 
os programas de formação dos Rangers nos 
diferentes países da Europa, são variados. Isto 
requer treino e abertura para um desenvolvi-
mento pessoal contínuo, quer por parte dos 
Rangers, quer dos gestores.

OS NOVOS “RANGERS” DOS PARQUES

Workshop 15
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA 
EQUIPAS DE VIGILANTES DA NATUREZA MAIS 
EFICAZES

DESPORTO NA NATUREZA

Há um número crescente de eventos e 
de participantes em atividades de lazer e 
de desporto ao ar livre, que têm lugar nas  
áreas protegidas. Isto é, simultaneamente, 
uma oportunidade de negócio e um momento 
para destacar o papel das Áreas Protegidas  
na conservação da Natureza. 

Contudo, os problemas surgem a vários 
níveis, desde os impactos destrutivos na fau-
na e na flora, aos acidentes e às questões de 
segurança/resgate. É possível gerir estes ele-
mentos e continuar a criar eventos despor-
tivos em Áreas Protegidas? É o desporto com-
patível com a Natureza?

Workshop 16
FAZ SENTIDO E SÃO COMPATÍVEIS?

MODERADO por FRANK GRUETZ, Federação 
Europeia de Rangers
(Alemanha)

CE1 por RUTH GRANT, Associação dos Rangers da Escócia

(Reino Unido)

CE2 por FRANK GRUETZ, Federação 
Europeia de Rangers
(Alemanha)

Conclusões do Workshop

Apresentação do Workshop

A jornada do Desenvolvimento Profissional
Contínuo (CPD)

Treino Ranger na Alemanha

MODERADO por OLAF HOLM, Parque Regional 
Natural da Montanha de Reims
(França)

CE1 por FRANÇOIS BEAUCHARD, ENOS
(França)

CE2 por CARLOTA MARTÍNEZ, EUROPARC 
(Espanha)

CE3 por FRANÇOIS BEAUCHARD, ENOS 
(França)

DOCUMENTO EXTRA

Conclusões do Workshop

Ligando as Áreas Protegidas e os desportos
de ar livre, a experiência francesa

Guia de boas práticas para a realização de 
corridas de montanha, em Áreas Protegidas

A Rede Europeia de Atividades de Ar Livre 
(ENOS)

Guia para a realização de Corridas de
Montanha em Áreas Protegidas

WORKSHOP É:
Aula ou curso prático
sobre uma atividade ou 
um assunto específico.

WORKSHOP PERMITE:
Adquirir conhecimentos 
com o auxílio de
especialistas no tema
em questão.

http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-15-Conclusions-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-15-Introduction.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-15-The-Continuing-Professional-Development.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-15-The-Continuing-Professional-Development.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-15-Ranger-Training-in-Germany-1.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-16-Conclusions.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-16-experience-France-nature-sports.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-16-experience-France-nature-sports.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-16-Guide-for-Good-practices-for-Mountain-races.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-16-Guide-for-Good-practices-for-Mountain-races.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-16-The-European-Network-of-Outdoor-Sports.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-16-The-European-Network-of-Outdoor-Sports.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/01/Mountain-Races-in-Protected-Areas_EUROPARC-Spain.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/01/Mountain-Races-in-Protected-Areas_EUROPARC-Spain.pdf
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Encontro de Presidentes
No segundo dia da Conferência EU-

ROPARC, abordou-se a sustentabili-
dade como algo que não pode ser feito 
de forma limitada, mas em ação con-
junta, encarando os espaços verdes 
com novas vozes, novas visões e novos 
valores.



Presidente da Câmara de Ay-Champagne 
e Presidente do Parque Natural Regional 
Montagne de Reims, França, fez uma inte-
ressante explanação do Modelo de Gestão 
dos Parques Naturais Regionais Franceses.  

DOMINIQUE LÊVÉQUE
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“Queremos preservar a vida para além das 
nossas vidas” começou por dizer o presidente 
da Câmara Municipal de Arouca, na reunião 
de presidentes de Câmaras e de Parques, que 
decorreu na Escola Secundária de Arouca. O 
autarca lembrou o problema dos incêndios 
florestais, pedindo que se procurem “políticas 
públicas para o minorar” e elogiando o recente 
projeto go-vernamental de reforma florestal.

ARTUR NEVES HUMBERTO DELGADO ROSA

Os autarcas são nas palavras de Humberto 
Delgado Rosa, Diretor para o Capital Natural na 
Direção-Geral do Ambiente da Comissão Euro-
peia, “parceiros especiais” na medida em que 
privam com quem trabalha e vive no terreno. 
“Os autarcas são indispensáveis para o plano 
de ação ambiental da Comissão Europeia”, 
disse, acrescentando que se devem encontrar 
“formas de coexistência entre as espécies ani-
mais protegidas e o Homem”.

Na mesma sessão, Sofia Castel-Branco, Vogal 
do Conselho Diretivo do ICNF – Instituto de Con-
servação da Natureza e das Florestas, em Portu-
gal, falou-nos do novo modelo de participação 
dos municípios na gestão das Áreas Protegidas 
e Classificadas.

Em jeito de balanço, Ignace Schops, presi-
dente da Federação EUROPARC, pediu que o 
comprometimento com os valores naturais 
não esteja dependente de outros interesses de 
agenda política e salientou que a sustentabili-
dade tem três dimensões: a ecológica, a social 
e a económica.

“Há decisões e escolhas que temos de fazer”, 
começou por dizer o Secretário de Estado das Flo-
restas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas. 
Para o governante, é fundamental mudar o padrão 
de leitura da realidade, referindo que os tempos são 
“de escolhas, de olhar para o médio e longo prazo, é 
preciso fazer escolhas”. E apontou a Floresta como 
um exemplo a ter em conta, para intervir. (…) Só 
quando somos confrontados com situações como 
os recentes incêndios somos levados a escolher. 
Isto marca o futuro dos territórios”, afirmou. Para 
o Secretário de Estado, a diversificação, a multi-
funcionalidade e a descontinuidade são palavras-
chave, e “a intermunicipalidade é essencial para o 
sucesso destas políticas, numa lógica de território”, 
apontando o exemplo da colaboração entre mu-
nicípios das Montanhas Mágicas.MIGUEL FREITAS

SOFIA CASTEL - BRANCO

IGNACE SCHOPS

Margarida Belém, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Arouca, partilhou a sua experiência 
na gestão dos espaços classificados do município 
- os Sítios de Importância Comunitária da Rede 
Natura 2000 - Serras da Freita e Arada e Rio Paiva 
– e o Arouca Geopark Mundial da UNESCO.

MARGARIDA BELÉM
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Visitas de Campo
UMA JORNADA DE OBSERVAÇÃO
E CONHECIMENTO PELO TERRITÓRIO E AS SUAS VERTENTES
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O terceiro dia da Conferência foi de-
dicado à descoberta do território Mon-
tanhas Mágicas® e ao contacto com as 
pessoas, a natureza e a cultura locais! 
Os conferencistas saíram de manhã 
cedo para se juntar a uma das 16 visi-
tas de campo propostas, e deram início 
a uma longa jornada de observação, 
descoberta, fruição e conhecimento do 
território e das suas múltiplas vertentes: 
natural, ambiental, turística, económi-
ca, social e cultural.

VALE DO PAIVA - AROUCA

Os Passadiços do Paiva, vencedores 
dos World Travel Awards 2016, na cate-
goria de “Melhor Projeto de Desenvolvi-
mento Turístico da Europa, são o mais 
recente projeto de Turismo de Natureza 
concretizado pelo município de Arouca.

Ao longo de uma caminhada de, 
aproximadamente, 8km, pelos Pas-
sadiços do Paiva, foram abordados al-
guns detalhes deste projeto de valori-

zação económica e ambiental do rio e 
vale do Paiva. 

O percurso realizado integra o Iti-
nerário B: «Paiva: o vale surpreendente» 
da Rota dos Geossítios do Arouca Geo-
park, tendo sido observados e interpre-
tados cinco geossítios, ao longo de uma 
galeria ripícola que ainda preserva va-
liosas espécies florísticas e faunísticas. 
No final deste percurso, os conferencis-
tas tiveram oportunidade de visitar o 
Museu das Trilobites de Caneleas, que 
alberga as maiores trilobites do mundo, 
tratando-se de um geossítio de relevân-
cia internacional, do Arouca Geopark.

Algumas atividades desportivas e de 
aventura, como o BTT, as caminhadas 
aquáticas, a escalada, o rapel e a ca- 
noagem, convenceram os conferen-
cistas mais radicais. Outros preferiram 
conhecer algumas das principais atra-
ções turísticas do território, como os 
Passadiços do Paiva e a Ecopista do 
Vouga, e outros, ainda, preferiram parti-
lhar conhecimentos e boas práticas nas 
áreas da gestão da fauna selvagem, 
dos incêndios, dos baldios, da produção  
agrícola e pecuária extensivas, entre 
outros, tendo sido acompanhados nas 
suas visitas, por parceiros locais en-
volvidos nestas matérias (agricultores, 
biólogos, empresários, entre outros).

Visitas À descoberta dos Passadiços 
do Paiva e dos maiores Fósseis 
de Trilobites do mundo
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O vasto património do município de 
Castelo de Paiva não é visível apenas 
à superfície. O seu subsolo esconde al-
guns dos tesouros mais valiosos dos 
vales do Douro e Paiva. Através des-
ta visita os conferencistas começa-
ram por visitar uma coleção de fós-
seis vegetais do carbonífero, com mais 
de 300 milhões de anos, recente-
mente descobertos no subsolo deste 
município. Seguiu-se, depois, a visita  
a uma quinta de produção e engarrafa-
mento de Vinhos Verdes, produto com 

Denominação de Origem Controlada 
(DOC), único em todo o mundo e cujas 
“raízes” se fixaram no noroeste de Por-
tugal, na designada Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes, que tem como limite, 
a sul, o rio Douro e as serras da Freita, 
Arada e Montemuro – Montanhas Mági-
cas. Em termos de área geográfica,  
trata-se da maior Região Demarcada 
Portuguesa, e uma das maiores da Eu-
ropa. No período da tarde a jornada  
continuou com uma visita à em-
blemática “Ilha do Castelo” ou “Ilha dos 
Amores”, onde foi possível conhecer um 
pouco mais da sua história, arqueologia,  
lendas e biodiversidade. A visita ter-
minou no Centro de Interpretação da 
Cultura Local, na Vila de Castelo de Paiva.

VALES DO DOURO E PAIVA - CASTELO 
DE PAIVA

Tesouros Escondidos no (sub)
solo dos Vales do Douro e Paiva
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Escolhemos duas aldeias da serra do 
Montemuro para revelar os segredos 
de pessoas empreendedoras, criati-
vas e inovadoras, que teimam em con-
trariar as tendências da desertificação, 
desenvolvendo ideias de negócio eco-
nomicamente sustentáveis, em plena 
montanha. Antes de chegar à serra do 
Montemuro, fez-se uma breve paragem 
no Centro de Interpretação e Informação 
do Montemuro e Paiva, em Castro Daire, 
para dar a conhecer um pouco melhor 
as características naturais e culturais 
destes dois sítios da Rede Natura 2000, 
nomeadamente a sua biodiversidade 
e a sua influência na construção da 

identidade deste território. Na aldeia do 
Mezio, foi apresentado o trabalho que 
tem vindo a ser desenvolvido por uma 
empresa de produção de chás, infusões 
e condimentos, em modo biológico.  
Em Campo Benfeito, foi possível visitar a 
Estação da Biodiversidade, o atelier de 
artesanato das “Capuchinhas do Mon-
temuro” e a sede do Teatro Regional da 
Serra do Montemuro, onde se desenvol-
veram diversas atividades. A companhia 
de teatro itinerante, teve oportunidade 
de apresentar o seu projeto criativo, de 
longa data, nomeadamente através de 
uma exposição e da apresentação de 
um sketch de teatro. Também, no mes-
mo espaço, as “Capuchinhas do Monte-
muro”, apresentaram os seus trabalhos 
através de uma pequena exposição e, 
no espaço exterior, a Confraria do Bolo 
Podre e Gastronomia do Montemuro, 
deu a conhecer algumas das melhores 
iguarias da doçaria regional.

SERRA DO MONTEMURO - CASTRO DAIRE

Economia SustentáveL nas Al-
deias da Montanha - Natureza, 
Agricultura e Cultura
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O rio Bestança, um dos mais 
limpos e conservados da Europa, 
nasce no alto da serra do Monte-
muro e percorre cerca de 12km, 
quase sempre em linha reta, até 
desaguar no rio Douro, no lugar de 
Porto Antigo, Cinfães.

 O seu magnífico vale alberga 
uma biodiversidade notável e um 
valioso património cultural que 
revela a perfeita harmonia entre a 
Natureza e a ação do Homem, ao 
longo de séculos.

Ao longo desta visita foi possível 
descobrir o património natural e 
cultural do Vale do Bestança, bem 
como as ações que estão a ser de-
senvolvidas com vista à sua pro-
teção e salvaguarda. 

A jornada começou com uma 
visita ao Centro de Interpretação 
Ambiental do Vale do Bestança, à 
qual se seguiu um safari fotográ-
fico pelo vale, com interpretação 
da biodiversidade, da geodiver-
sidade e do património cons- 
truído, com destaque para os moi-
nhos, pontes, levadas e aldeias.

VALE DO BESTANÇA - CINFÃES

Safari Fotográfico “ Mara-
vilhas Naturais do Vale do 
Bestança”
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A serra do Montemuro tem uma área 
geográfica de 38.763 ha, sendo que, 69% 
da mesma é abrangida por três municí-
pios das Montanhas Mágicas – Castro 
Daire, Cinfães e Arouca.

Nesta visita, os conferencistas foram 
desafiados a descobrir uma parte da 

serra do Montemuro através do “Per-
curso Verde”, da rede de percursos de 
BTT implementada pelo município de 
Cinfães. Esta rede de trilhos é um proje-
to recente que, para além de diversificar 
a oferta de atividades turístico-despor-
tivas no território, valoriza o património 
natural e cultural dos espaços de mon-
tanha. Ao longo da visita foi possível 
conhecer melhor o projeto, partilhar  
ideias, contemplar paisagens, visitar al-
deias e conviver com os habitantes.

SERRA DE MONTEMURO - CINFÃES

Serra do Montemuro, 
A grande Montanha em BTT
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A gestão privada de áreas protegidas 
e classificadas numa lógica de conser-
vação da natureza é um tema que tem 
vindo a assumir uma importância cres-
cente, merecendo a atenção de pessoas 
e de organizações não governamentais.

Ao longo desta visita foram dadas a 
conhecer algumas ações que têm vin-
do a ser desenvolvidas nas Montanhas 

Mágicas, com vista à proteção e con-
servação dos recursos naturais, no-
meadamente na área sob gestão da 
Montis – Associação de Conservação 
da Natureza, cujo objetivo de criação 
de boas condições de gestão engloba 
o recurso a técnicas de engenharia na-
tural ou de fogo controlado. Realizou-
se, ainda, uma atividade de foraging 
(procura de recursos alimentares selva-
gens) e foram apresentados dois proje-
tos turísticos, em plena serra da Arada, 
que promovem boas práticas ecológi-
cas nas suas atividades, bem como o 
uso sustentável dos recursos naturais 
– Bioparque de Carvalhais e Retiro da 
Fraguinha (Parque de Campismo).

SERRA DA ARADA - SÃO PEDRO DO SUL

Natureza - Cuidar e Proteger, 
Dar e Receber - Gestão Privada 
de Espaços Naturais e Foraging
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As Montanhas Mágicas sempre 
tiveram uma forte vocação agro-
-silvo-pastoril. Encontrar o equilí-
brio entre estas três vertentes e o 
património natural é um grande 
desafio, quer para os habitantes, 
quer para os responsáveis pela 
gestão do território.

Nesta visita os conferencistas 
foram convidados a fazer uma 
caminhada pelas encostas da ser-
ra da Arada, na companhia de um 
pastor e do seu rebanho. Ao longo da 
caminhada puderam partilhar idei- 
as e experiências práticas sobre 
questões que são sensíveis a este, 
como a outros territórios, nomeada- 
mente a gestão do pastoreio e a 
manutenção dos valores naturais, 
a gestão do fogo tradicional e do 
fogo técnico e a produção pecuária 
extensiva de raças autóctones e a 
sua valorização em cadeia curta 
(km0).  

Da parte da tarde ainda foi pos-
sível fazer uma pequena paragem 
para observar alguns bosquetes na 
serra da Freita e para estabelecer 
contacto com um produtor de raça 
arouquesa, em modo extensivo.

SERRA DA FREITA E DA ARADA - 
SÃO PEDRO DO SUL E AROUCA

Equilíbrio Agro-Silvo-Pas-
toril em Terra de Pastores, 
Rebanhos e Natureza
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A serra da Freita é um dos espaços de 
eleição das Montanhas Mágicas®, quer 
pela riqueza do seu património geo-
lógico, quer pela biodiversidade que al-
berga, estando classificada como Sítio 
de Importância Comunitária da Rede 
Natura 2000 e integrando o Arouca  
Geopark Mundial da UNESCO. De en-
tre a ampla variedade de espécies de 
fauna selvagem que este espaço natu-
ral acolhe, assume particular destaque 
o ameaçado lobo-ibérico.

Uma parte desta visita foi dedicada à 
descoberta de alguns fenómenos geo- 
lógicos que integram a Rota dos Geos-
sítios do Arouca Geopark, tais como 
as “Pedras Parideiras” da aldeia da 
Castanheira e a “Frecha da Miza-
rela”, uma das quedas de água mais 
altas de Portugal. Na outra parte da 
visita os conferencistas foram convi-
dados a encontrar indícios da presen-
ça de espécies de fauna selvagem, e  
a conhecer alguns exemplos de medi-
das mitigadoras, designadamente a  
reintrodução de presas selvagens. 

Ainda foi possível conversar com um 
guardião do território, no sentido de co-
nhecer a lógica multifuncional de abor-
dagem destes territórios, aproveitando a  
ocasião para descobrir um pouco mais  
sobre a raça autóctone arouquesa.

SERRA DA FREITA - AROUCA E VALE DE 
CAMBRA

Geodiversidade, Fauna Selva-
gem e Sistemas Extensivos de 
Produção Pecuária.
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Ocupado pelo Homem desde tem-
pos imemoriais, o município de Sever 
do Vouga, encontra-se localizado em 
pleno Vale do Vouga, Sítio de Importân-
cia Comunitária da Rede Natura 2000. 
Nesta visita os conferencistas foram 
convidados a descobrir este lindíssimo 
vale através de uma caminhada pela  
ecopista de Sever do Vouga. 

Ao longo do passeio foi possível obser-
var e interpretar o património natural e 
construído existente nas margens do rio, 

nomeadamente a emblemática Ponte 
do Poço de Santiago, e falar um pouco 
sobre a forma como esse património 
tem vindo a ser valorizado, preservado 
e aproveitado para a dinamização de 
atividades económicas.

Da parte da tarde ainda foi possível 
visitar o Museu Municipal de Sever do 
Vouga, onde se deu especial destaque 
ao património arqueológico e mineiro 
do município; o Campo Experimental 
dos Pequenos Frutos Vermelhos, ten-
do-se feito referência ao facto de Sever 
do Vouga ser pioneiro na produção de 
mirtilos em Portugal. A jornada termi-
nou com uma visita à belíssima Cascata 
da Cabreia e ao seu parque de lazer.

Vale do Vouga - Dinamizar o Tu-
rismo Valorizando o Património
SEVER DO VOUGA
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Apesar de praticamente inexplo-
radas em Portugal continental, as 
levadas constituem um importante 
recurso no contexto da oferta de tu-
rismo de natureza, aliando o prazer 
de caminhar, à contemplação das 
paisagens e à interpretação do 
património natural, rural e cultural 
envolvente. A grande abundância 
de rios e ribeiros que atravessam 
as Montanhas Mágicas, aliada à 
forte tradição agrícola do território, 
deram origem à construção de um 
elevado número de levadas, com a 
função de conduzir a água dos rios 
e ribeiros até aos moinhos e campos 
agrícolas. A primeira parte desta 
visita desenvolveu-se ao longo da 
levada de Santa Cruz e dos canais 
de rega de Burgães, nas margens do 
rio Caima. Ambos integram um pro-
jeto de valorização turística e am-
biental que a Câmara Municipal de 
Vale de Cambra pretende dinamizar 
no rio Caima e sobre o qual foram 
partilhadas algumas ideias com os 
participantes. Depois de um almoço 
atípico, em que foram os “clientes” a 
confecionar a sua própria refeição, 
à base de carne de raça autóctone 
arouquesa, seguiu-se uma visita à 
albufeira da Barragem de Ribeira-
dio, em Vale de Cambra, onde, para 
além da observação de bonitas 
paisagens foi possível realizar um 
“batismo” de Stand up Padle.

VALE DE CAMBRA E SEVER DO VOUGA

Levadas das Montanhas 
Mágicas, uma Nova Aposta 
para o Turismo Local
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Se há elementos naturais que se des-
tacam nas paisagens das Montanhas 
Mágicas, para além das próprias mon-
tanhas, são a água e a pedra, constituin-
do alguns dos locais mais emblemáticos 
a visitar neste território: cascatas, albu-
feiras, poços, aldeias, calçadas, pontes, 
moinhos, entre outros.

De forma a dar a conhecer este patri-

mónio de valor inestimável, a ADRIMAG 
promoveu a criação da “Rota da Água 
e da Pedra”, que convida à visitação, 
interpretação e valorização destes es-
paços, distribuídos pelos sete municí-
pios das Montanhas Mágicas. 

Esta visita de campo teve como princi-
pal objetivo dar a conhecer esta rota de 
turismo de natureza e alguns dos seus 
locais mais emblemáticos, com a inter-
pretação sempre enriquecedora e entu-
siasta de um dos responsáveis pela sua 
criação, o biólogo Paulo Pereira. Foram 
visitados locais como as Termas de São 
Pedro do Sul, o Monte de São Macário, a 
aldeia da Pena, a Livraria da Pena e as 
Dornas do Arões.

SÃO PEDRO DO SUL E VALE DE CAMBRA

À Descoberta da Rota da  
Água e da Pedra das Montan-
has Mágicas
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O rio Paiva apresenta uma elevada di-
versidade de espécies, habitats e ecos-
sistemas, alguns dos quais considera-
dos prioritários a nível europeu.

Nesta visita, os participantes desco-
briram um dos troços mais interes-

santes do rio Paiva, com a particulari-
dade de o fazerem a caminhar, pelo seu 
leito e margens. 

Ao longo do passeio, um biólogo e 
um empresário de animação turística 
deram a conhecer a biodiversidade do 
rio Paiva, Sítio de Importância Comuni-
tária da Rede Natura 2000, bem como 
as ações e os projetos que têm vindo a 
ser desenvolvidos pela SOS Rio Paiva – 
Associação de Defesa do Vale do Paiva, 
com vista à sua proteção e conservação.

Caminhada Aquática no Vale 
do Paiva
VALE DO PAIVA - AROUCA
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Vila Nova de Gaia é um municí-
pio com cerca de 300 mil habi-
tantes, com uma densidade popu-
lacional de quase 1.800 hab/km2, 
sendo o terceiro mais populoso do 
país. 

Desde cedo a questão da na-
tureza e do lazer foi uma priori-
dade do município que criou, em 
1983, o Parque Biológico de Gaia, 
símbolo de todo um trabalho 
em prol da educação ambien-
tal a que se seguiu a declara-
ção de sucessivos espaços com  
valores naturais nas margens e 
na foz do Rio Douro e, ainda, no 
cordão dunar do litoral. 

Esta visita, dedicada à temática 
dos parques periurbanos, começou 
pelo Parque Biológico de Gaia onde 
se deu a conhecer toda a rede de  
espaços naturais periurbanos e a 
problemática específica a espaços 
desta natureza, seguida de uma 
visita às instalações e espaços do 
parque. Após almoço seguiu-se a 
visita a alguns dos restantes es-
paços naturais da rede.

Parques Periurbanos, a 
Natureza tão perto de Nós
VILA NOVA DE GAIA
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Assembleia Geral EUROPARC
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A Assembleia Geral da Federação EU-
ROPARC abriu o programa da Confe-
rência EUROPARC 2017, nas Montanhas 
Mágicas, com dois importantes mo-
mentos: a eleição do Presidente e dos 
Membros do Conselho EUROPARC e a 
integração da FEDENATUR – Federação 
Europeia de Parques Periurbanos, na 

Nele Sober (EE), 
Idiomas: Estónio, Ingês
Michael Hosek (CZ), 
Idiomas: Checo, Inglês, Russo
Paulo Castro (PT), 
Idiomas: Português, Inglês, Italiano, 
Espanhol, Francês

Assembleia 
Geral

MEMBROS DO CONSELHO

MEMBROS COOPTADOS

INTERNAL AUDITOR

Federação EUROPARC.
Ignace Schops foi reeleito por una-

nimidade, Presidente da EUROPARC,  
e muitos dos anteriores membros do 
Conselho também se mantêm em fun-
ções.

Em simultâneo com a Assembleia 
Geral da EUROPARC, a FEDENATUR reu-
niu os seus membros para a última As-
sembleia Geral, onde a Rede de Parques 
Periurbanos foi oficialmente dissolvida 
para integrar a Rede EUROPARC. 

Mais tarde, os membros da FEDENA-
TUR juntaram-se à Assembleia Geral da 
EUROPARC, para uma calorosa receção.

Representante da FEDENATUR:
Marià Martí (ES)
Representante da Juventude: 
Laura Peters (NL)
Representante das Secções: 
Marta Múgica (ES)
Pierre Schmelzle (FR)
Elke Baranek (DE)

Roger de Freitas (UK)

Novo 
Conselho
ELEITO PARA 2017-2020

PRESIDENTE DA EUROPARC
Ignace Schops (BE), 
Idiomas: Flamengo, Inglês, Francês, 
Alemão

Olaf Holm (FR), 
Idiomas: Francês, Alemão, Inglês
Peter Rawcliffe (UK), 
Idiomas: Inglês
Enzo Lavarra (IT), 
Idiomas: Italiano, Inglês



  Ignace Schops
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Ignace Schops, reeleito para o seu 
segundo mandato, na Assembleia Ge-
ral da Federação EUROPARC, sublinha 
que a sustentabilidade e a expansão 
da rede vão permanecer no centro das 
preocupações da Federação Europeia 
de Parques: “os próximos três anos 
serão importantes para atingir a esta-
bilidade e alargar a rede EUROPARC. 
Nós queremos ser a casa comum dos 
parques naturais, regionais, nacionais, 
marinhos e periurbanos, e apoiá-los no 
desenvolvimento sustentável dos seus 
territórios, com base no envolvimento 
ativo das comunidades locais”. Ignace 

Presidente
Reeleito

Schops também salientou a importân-
cia da estrutura a que preside, referin-
do-se a ela como “a maior organização 
que acolhe espaços naturais, com re-
sponsáveis pela gestão de 40 milhões 
de hectares de rede Natura 2000”. O in-
vestimento em novas ferramentas para 
a preservação do património natural 
e para a sustentabilidade estão clara-
mente na agenda da EUROPARC que, 
no seu entender, é “uma voz que é ou-
vida, nomeadamente pela Comissão 
Europeia”. Contudo, salientou a necessi-
dade de alargar esse diálogo a outros 
sectores da Comissão: “estamos a en-
contrar soluções locais para problemas 
globais”, para alcançar objetivos como 
“a proteção da vida selvagem a partir 
de uma vida humana sustentável”.

Os membros da FEDENATUR – Asso-
ciação Europeia de Parques Periurba-
nos - aprovaram em Assembleia Geral 
realizada no dia 6 de setembro de 2017, 
em São Pedro do Sul, a sua integração 
na Federação EUROPARC.

A este propósito, Ignace Schops, recém 
reeleito Presidente da Federação EURO-
PARC, declara: “estou feliz por esta de-
cisão. A EUROPARC trabalha com áreas 
protegidas, mas há uma grande parte 
destas áreas que são parques periur-
banos. A maior organização de parques 
periurbanos junta-se à EUROPARC aju- 
dando-nos com novos conselhos, co-
nhecimentos, com novas visões, no-
vas vozes, novos valores. A EUROPARC 
está aberta a trabalhar com outras  
organizações que trabalhem a mes-
ma vertente de desenvolvimento sus-
tentável”. Roberto Della Rovere, Presi-
dente da recém extinta FEDENATUR e, 
atual Presidente do Parque Regional 
Grove, em Itália, refere que “graças ao 
nosso esforço conjunto, a FEDENATUR  

FEDENATUR renasce dentro de um grande projeto. 
Vamos, com a nossa sabedoria, trazer 
novas ideias e visões de futuro a esta 
grande casa que é a EUROPARC. Uma 
casa comum, da qual estamos muito 
satisfeitos de fazer parte. Isto não é a 
conclusão de um percurso, mas a opor-
tunidade de direcionar o nosso conheci-
mento, capacidade profissional e recur-
sos numa organização de horizontes 
mais abrangentes”. Roberto salienta, 
ainda, a vertente da sustentabilidade 
destes territórios, considerando que “os 
parques periurbanos e da cintura me-
tropolitana demonstram que viver e pro-
duzir dentro da área de um parque pode 
ser, e é na maioria das vezes, um recur-
so e uma oportunidade. Combinamos o  
respeito pelo ambiente com o desen-
volvimento sustentável”.

A integração na Federação, possí-
vel pela partilha dos objetivos comuns  
de preservação e sustentabilidade am-
biental, amplia o território de interven-
ção da EUROPARC, estendendo-se a 
38 países e quase 400 membros. Com 
sede em Regensburg (Alemanha) e em 
Bruxelas, a Federação conta com mais 8 
secções nacionais e regionais cobrindo 
um total de 20 países Europeus.

INTEGRA A REDE EUROPARC

http://youtu.be/Zmw5eZHxwOU?t=46m52s
http://youtu.be/6JBJQde6zio
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Marketplace
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O EUROPARC Marketplace é uma 
oportunidade para aprender mais so-
bre o que está a acontecer em Parques 
por toda a Europa e para obter algumas 
novas ideias!

Foi este o objetivo dos 41 expositores 
que participaram na terceira edição do 
EUROPARC Marketplace, que se realizou 
no dia 9 de setembro, no Vougapark, em 

Sever do Vouga. Aqui, todos os partici-
pantes puderam partilhar informações 
e ideias sobre projetos e ações que es-
tão a desenvolver nos seus parques e 
áreas protegidas, encontrar parceiros 
para esses projetos e dar a conhecer/
experimentar, algum dos seus melhores 
produtos locais.
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Speakers Corner
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A Federação EUROPARC é uma bi- 
blioteca de experiências vivas a partir da 
qual os membros podem inspirar-se para 
resolver um problema, encontrar novas  
ideias para trabalhar nos seus territórios 
de origem, aprender novas informações 
sobre políticas, debater diferentes pers- 
petivas e estabelecer contactos com 
parceiros para desenvolver novas  
ideias de projetos. 

Para fazer tudo isto, os membros e 
delegados da Conferência precisam de 
tempo e espaço para FALAR, OUVIR, 
DEBATER, PARTILHAR.

Imbuídos deste espírito, este ano ino-

vámos, com a criação de um novo item 
no programa – o “Speakers Corner”. 
O Speakers Corner localiza-se, geral-
mente, em espaços públicos abertos 
onde a liberdade de expressão, para 
debater, discutir e apresentar ideias são 
encorajadas.

Trouxemos o mesmo espírito vivo 
para a experiência da Conferência EU-
ROPARC, onde diversos participantes 
tiveram oportunidade de utilizar um es-
paço para abordar/debater um tópico 
relevante para as áreas protegidas! Ao 
todo realizaram-se 9 “Speakers Corner” 
com um total de 60 participantes.
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Rede Natura 2000
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O dia de sábado da Conferência 
EUROPARC 20017, no VougaPark, em  
Sever do Vouga, serviu para partilhar 
experiências e conhecimentos entre os 
participantes e assinalar os 25 anos da 
inclusão da Diretiva Habitats na Rede 
Natura 2000, pela Comissão Europeia.

“A Rede Natura foi criada para a 
preservação, mas também para conce-
ber programas de parcerias, de troca de 
experiências como esta, na Conferência 
EUROPARC 2017, de vivências nos terri-
tórios abrangidos. Tem sido uma tarefa 
fantástica, a que nos trouxe aqui hoje”, 
referiu Micheal O’Brien, membro da Uni-
dade do Ambiente e Desenvolvimento 

25 anos da di-
retiva habitats

da Comissão Europeia. 
Depois da sua criação, voltada para 

os animais, especificamente as aves, a 
Rede Natura incluiu, há 25 anos, uma di-
retiva (92/43/CEE) para incluir nos seus 
programas os habitats naturais que  
abrigam as espécies animais. “Inicial-
mente, era o valor natural que nos guiava. 
Agora temos uma vertente social, no 
sentido de perceber como conciliar a 
economia e o desenvolvimento com a 
natureza. A natureza não é um cons-
trangimento, é uma oportunidade de 
desenvolvimento sustentável”, vincou, 
lembrando o alargamento da abran-
gência do organismo. 

João Carlos Pinho, coordenador da 
ADRIMAG, entidade coorganizadora 
do evento, salientou “a importância da 
Rede Natura para a preservação am-
biental”, saudando o trabalho feito e a 
parceria que existe entre a Rede Natura 
2000 e a Federação EUROPARC.
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Sessão Final
A Sessão Final foi um dos momentos 

mais aguardados de toda a Conferên-
cia EUROPARC. Foi aqui que todos se 
reuniram para reconhecer o trabalho 
realizado pelos membros envolvidos em 
Programas da rede EUROPARC e para 
assistir à entrega de prémios, como as 
Bolsas de Estudo e a Medalha Alfred 
Toepfer, os prémios relativos ao Pro-
grama de Cooperação Transfronteiriça 
“Transboundary Parks Programme” e 
o reconhecimento dos “long-standing 
members” (membros com mais de 20 
anos de filiação à Federação EURO-
PARC).

Após um balanço e uma reflexão 
sobre o que se aprendeu e alcançou 
ao longo dos dias da conferência, foi  
revelado o nome do parque anfitrião da 
próxima edição da Conferência. A estes 
momentos de caráter mais cerimonioso, 
seguiu-se o Jantar de Gala e o habi- 
tual convívio e confraternização entre 
os participantes.



“O Goldman Environmental 
Prize honra os heróis ambientais, 
de base, dos seis continentes ha-
bitados do mundo: África, Ásia, 
Europa, Ilhas e Nações da Ilha, 
América do Norte e América do 
Sul e Central. O Prémio reconhece 
indivíduos pelos seus esforços 
sustentados e significativos na 
proteção e melhoria do ambiente 
natural, muitas vezes com grande 
risco pessoal. O Prémio Gold-
man vê os líderes de “base” como  
aqueles que se envolvem em es-
forços locais, onde a mudança 
positiva é gerada através da 
participação da comunidade ou 
dos cidadãos nos problemas que 
os afetam. Ao reconhecer es-
ses líderes individuais, o Prémio 
procura inspirar outras pessoas 
comuns a realizar ações especiais 
para proteger o mundo natural.”

Na edição deste ano, da Conferência  
EUROPARC, tivemos a honra de contar com 
a presença de Lindsey Fredman e Lorrae 
Rominger, em representação da Goldman 
Environmental Prize, dos Estados Unidos. 

Lorrae Rominger falou-nos da fundação 
e dos prémios que atribui anualmente, sen-
do que estes são os mais altos galardões 
na área ambiental, este ano entregues na 
cidade de São Francisco, em abril. Anna 
Giordano Milano e Rossano Ercolini (Itália), 

Evgeniya Chirikova (Estónia), Howard Wood 
(Reino Unido), Manana Kochladze (Geór-
gia), János Vargha (Húngria), Jean Chris-
tine (França) e Albena Simeonova (Bulgária) 
foram alguns dos premiados presentes no 
jantar. Também Ignace Schops, presidente 
da Federação EUROPARC, já foi distinguido 
com o prémio ambiental Goldman.

Lorrae deixou um apelo para que cada 
um de nós se envolva na eleição do Goldman 
Prize 2018, na Europa. Para o efeito pode-
mos aceder ao website da organização 
www.goldmanprize.org e identificar alguém 
que se tenha destacada na proteção e  
melhoria do ambiente natural.
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Todos os anos a Federação EUROPARC 
premeia os Parques Transfronteiriços que 
demonstrem uma forte cooperação em áre-
as específicas do seu trabalho e que basei-
em essa cooperação numa estrutura sólida, 
transparente e equitativa que facilite a troca 
de informação e experiências e o desenvolvi-
mento e implementação, comuns, de ações  
de conservação. Estes parques também de-
vem demonstrar o envolvimento das comuni-
dades locais na cooperação e a forma como  
essas comunidades reconhecem e respeitam 

Este ano a Federação EUROPARC teve o 
prazer de renovar a atribuição de prémios aos 
seguintes Parques Transfronteiriços:     

Parque Natural Maas-Schwalm-Nette 
(Alemanha/Holanda) 

Parque Nacional Bohemian Switzerland 
(República Checa) 

Área de Paisagem Protegida de Elbe  
Sandstones (República Checa) 

Parque e Área de Paisagem Protegida  
de Saxon Switzerland (Alemanha) 

PARQUES TRANS-
FRONTEIRIÇOS

“A cooperação transfronteiriça 
entre áreas protegidas contribui 
significativamente para a con-
servação do património natural 
e cultural da Europa. Tal coope-
ração também promove o en-
tendimento e a paz internacional 
e desempenha um importante pa-
pel no desenvolvimento de uma 
Europa Comum.”

a soberania nacional e as diferenças sócio  
culturais de todas as partes cooperantes.

Entrega de Prémios
GOLDMAN PRIZE

https://www.goldmanprize.org/
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Carmen Maria Martinez Saura, 
(Espanha )
Csaba Bereczki, 
(Hungria )
Zerrin Karaarslan, 
(Turquia)

JOVENS PREMIADOS

A medalha Alfred Toepfer é anualmente 
atribuída a um indivíduo pelo reconheci-
mento do seu relevante contributo em prol 
da proteção da Natureza na Europa.

Este ano a medalha foi atribuída a  
Rauno Väisänen, recentemente reformado 
da Metshalits – Parques e Vida Selvagem na  
Finlândia, pelo seu relevante contributo 
para a cooperação transfronteiriça nos 
países da Escandinávia e região do Báltico.

Anualmente, a Federação EUROPARC e  
a Fundação Alfred Toepfer atribuem três  
Bolsas de Estudo, com o objetivo de melhorar 
a cooperação internacional e promover a 
qualidade, a inovação e a dimensão Europeia 
da gestão de áreas protegidas. Na sessão 
foram anunciados os três jovens, de nacio-
nalidades espanhola, húngara e turca, con-
templados com os Alfred Toepfer Scholarship 
Awards, bolsas de viagens de estudo para jo-
vens até aos 35 anos. Este prémio foi criado 
em 2002 para fomentar a troca de conheci-
mentos entre áreas protegidas, procurando a 
sua preservação, e já foram atribuídas bolsas 
a jovens portugueses.

ALFRED TOEPFER 
MEDAL 2017

ALFRED TOEPFER 
BOLSAS DE ESTUDO 

PATRIMÓNIO NATURAL

Informações sobre os vencedores

http://www.europarc.org/news/2017/09/ats-winners-2017/
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À semelhança dos anos anteriores, a EU-
ROPARC destacou os Parques que traba-
lham com a Federação há mais de 20 anos, 
como forma de reconhecimento pelo seu 
trabalho e dedicação. Este ano o certifica-
do foi entregue aos seguintes Parques:

ANOS DE SERVIÇO NA REDE EUROPARC

Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) e.V. – Alemanha 
(28 anos) 
De Hoge Veluwe Nationale Park  
Países Baixos 
(23 anos) 
Diputatión de Barcelona 
Servei de Parcs Naturals - Espanha 
(22 anos)

Depois de um agradecimento espe-
cial à Equipa da ADRIMAG e a todos os 
parceiros que contribuíram para a reali-
zação e sucesso da Conferência EURO-
PARC 2017, chegou o momento de anun-
ciar o território anfitrião da próxima 
edição da Conferência.

Carol Ritchie, Diretora da Federação 
EUROPARC, teve a honra de anunciar o 
Parque anfitrião da Conferência EURO-
PARC 2018 e, João Carlos Pinho, Coorde-
nador da ADRIMAG, o prazer de passar 
a bandeira da Rede EUROPARC ao novo 
anfitrião.

Passagem de 
Testemunho
CONFERÊNCIA EUROPARC 2018

PARQUE NACIONAL 
CAIRNGORMS, 

ESCÓCIA

Após a passagem da bandeira, os 
representantes do Cairngorms National 
Park agradeceram a calorosa receção 
que tiveram em Portugal, nas Montan-
has Mágicas, e prometeram uma re-
ceção igualmente calorosa, na Escó-
cia, em setembro de 2018. Para além de 
nos revelarem algumas das maravilhas  
naturais e culturais do Cairngorms Na-
tional Park, também nos deliciaram com 
extraordinárias imagens exibidas num 
vídeo de apresentação do território. 

Após a cerimónia de passagem da 
bandeira seguiu-se o jantar, no qual se 
destacaram as iguarias gastronómi-
cas das Montanhas Mágicas. A sessão 
terminou com um animado convívio da 
grande família EUROPARC.



Animação Cultural

113

Ao longo dos cinco dias da Conferên-
cia, a ADRIMAG e os seus parceiros par-
tilharam diversos momentos de con-
vívio com os participantes e deram-lhes 
a conhecer a sua cultura, gastronomia, 
arte e tradiçõe locais.

Programa de Animação
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CERIMÓNIA DE BOAS VINDAS

No primeiro dia da Conferência, de-
pois da realização das Assembleias Ger-
ais da EUROPARC e da FEDENATUR, teve 
lugar uma cerimónia de boas-vindas aos 
participantes, marcada pelas mensagens  
de representantes políticos, locais e nacio-
nais, e pela realização de diversas atividades  
culturais.

Seis de
Setembro

HOTEL INATEL PALACE, TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL

BORDAR A MAGIA DAS SERRAS
DESFILE DE VESTUÁRIO ARTESANAL

PRIMEIRO DIA

A NATUREZA COMO ELA É
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRADIA DA AUTORIA DO 
FOTÓGRAFO DE NATUREZA JOÃO COSME

BORDAR A MAGIA DAS SERRAS
EXPOSIÇÃO / VENDA DE ARTESANATO
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SKETCHES DE TEATRO
REALIZADOS PELA COMPANHIA DO TEATRO  
REGIONAL DA SERRA DO MONTEMURO

MOMENTO DE FADO

SESSÃO PLENÁRIA

À chegada dos conferencistas e oradores 
à Escola Secundária de Arouca, um grupo de 
crianças protagonizou uma calorosa receção 
aos recém-chegados e, no final da projeção 
de um vídeo de boas vindas, já no interior da 
sala, entoaram um grande “Bem-Vindo” a to-
dos.

Sete de
Setembro

RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES NA ESCOLA 
SECUNDÁRIA DE AROUCA

SEGUNDO DIA Sejam bem-vindos

COM LAUREN PINTO

https://www.youtube.com/watch?v=8pqyZ3U9bMU&feature=youtu.be
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PRAÇA DA ANIMAÇÃO
MOSTEIRO DE AROUCA

No final do segundo dia da Conferên-
cia, depois da Sessão Plenária, Workshops e  
Encontro de Presidentes, os participantes 
foram convidados a imergir na história, 
arte, e cultura do município de Arouca e 
dos restantes seis municípios das Monta- 
nhas Mágicas e, também, de alguns municí-
pios e áreas protegidas e classificadas do 
Norte e Centro de Portugal.

Foram bons momentos de convívio entre to-
dos, de contacto com os saberes e os sabores 
locais, de fotografias em grupo, de conversas 
animadas, de música, de conhecimento do 
que por cá se faz de melhor e de partilha de 
ideias e projetos.

Depois da Praça da Animação os confe-
rencistas dirigiram-se ao Cadeiral do Mosteiro 
de Arouca, onde puderam assistir a um breve 
momento cultural, ao qual se seguiu um jan-
tar, nos Claustros. Ao jantar não faltou o fado  
português e a confeção, ao vivo, de doçaria 
conventual, na cozinha do mosteiro.
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EVENTO SURPRESA

No final de um intenso dia de visitas 
de campo pelas Montanhas Mágicas, os 
conferencistas foram surpreendidos com 
um evento cultural na aldeia de Trebi-
lhadouro, em Vale de Cambra. Apesar do 
cansaço que algumas visitas, fisicamente 
mais exigentes, provocaram nos partici-
pantes, o serão na aldeia foi muito anima-
do e mostrou, uma vez mais, a riqueza da  
herança cultural e gastronómica das Mon-
tanhas Mágicas. 

Não faltaram as bandas filarmónicas, os 
grupos folclóricos, o teatro, o som possante 
dos bombos, os pratos e doçarias tradicio-
nais, a música e a dança, o café confecio-
nado na panela ao lume e, claro, uma vez 
mais o bom convívio entre todos.

Oito de
Setembro
ALDEIA DE TREBILHADOURO, VALE DE CAMBRA

TERCEIRO DIA
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AMOR NATURA

No decorrer dos trabalhos e atividades  
desenvolvidas no quarto dia da conferência, 
esteve patente no Vougapark uma exposição 
de fotografia, da autoria de Milene Matos, in-
titulada Amor Natura, que “objetiva a partilha 
de testemunhos de pessoas reais que ousa-
ram viver a natureza. São 40 pessoas, 40 teste-
munhos, pois são também 40 as semanas que 
leva uma gestação humana, sendo certo que 
aprender a olhar a natureza é renascer”.

Nove de
Setembro

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA NO VOUGAPARK EM  
SEVER DO VOUGA

QUARTO DIA

JANTAR DE GALA

No dia 9, após a Sessão Final, que marcou 
o encerramento dos trabalhos da Conferência 
EUROPARC 2017, realizou-se o Jantar de Gala, 
momento que todos aproveitaram para, num 
ambiente “elegante” mas, ainda assim, infor-
mal, descontrair e partilhar mais alguns mo-
mentos de convívio e animação.

HOTEL MONTE RIO, TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL
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PASSEIO DE BARCO NO DOURO

No último dia da conferência a ADRIMAG 
propôs aos participantes a realização de 
um passeio de barco no rio Douro, na área 
classificada como Alto Douro Vinhateiro 
(ADV), inscrito na Lista do Património 
Mundial da UNESCO, na categoria de Pai-
sagem Cultural Evolutiva e Viva, desde 14 
de dezembro de 2001. 

O passeio desenvolveu-se entre o Poci-
nho e a Régua, com almoço a bordo, e con-
tou com a presença de grande parte dos 
conferencistas, que aproveitaram para 
conhecer esta bela região do país e para 
se despedir da edição de 2017 da Conferên-
cia EUROPARC, num ambiente natural e de 
grande confraternização

Dez de
Setembro
POCINHO - RÉGUA

QUINTO DIA
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