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A proposta histórica da Comissão Europeia para uma Lei de Restauro da Natureza 
(LRN) surge num momento em que as crises triplas das alterações climáticas, da 
perda da biodiversidade e da degradação do ambiente progridem rapidamente e se 
reforçam mutuamente. Pressionámos as fronteiras planetárias ao ponto de causarmos 
mudanças negativas irreversíveis nas condições ecológicas em que a humanidade 
prosperou por milhares de anos e que são fundamentais para a nossa sobrevivência. 
Os mares europeus têm de voltar a ser resilientes se quisermos enfrentar o desafio 
das alterações climáticas.

O oceano é o maior sumidouro de carbono do planeta. Armazena quantidades 
equivalentes de carbono nos ecossistemas terrestres e remove cerca de um terço 
do CO2 emitido pela atividade humana . Ecossistemas marinhos saudáveis capturam 
e fixam carbono, atuando como soluções baseadas na natureza para as alterações 
climáticas. No entanto, os nossos ecossistemas marinhos estão longe de ser saudáveis. 
Em 2020, a Agência Europeia do Ambiente (AEA) comunicou uma elevada perda de 
biodiversidade em mais de 80% dos mares da Europa . A restauração e conservação 
dos oceanos são fundamentais para recuperar a biodiversidade marinha e travar a 
degradação dos ecossistemas marinhos. A restauração dos mares da UE pode trazer 
de volta a abundante rede de vida do mar, permitindo que os ecossistemas marinhos 
e costeiros desempenhem as suas funções naturais e suportem a vida na Terra. Esta é 
uma solução baseada na natureza para o colapso climático, aumentando a resiliência 
dos ecossistemas e a capacidade de mitigar os efeitos de secas, inundações, subidas 
do nível do mar e outros eventos climáticos extremos.
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O Pacto Verde Europeu e a Estratégia da UE para a Biodiversidade 2030 definem 
claramente a necessidade de explorar o elevado potencial dos oceanos através 
de metas de recuperação.  Apesar deste início promissor, ainda faltam objetivos 
claros, eficazes e vinculativos. A proposta de LRN não só proporciona aos decisores 
da União Europeia (UE) a oportunidade de honrarem os seus compromissos e de 
transformarem a UE num líder alcançando os objetivos globais de conservação da 
natureza, mas também pode trazer a vida dos oceanos de volta à Europa, beneficiando 
a biodiversidade, o clima e as pessoas. A LRN é a legislação de conservação da 
natureza mais importante dos últimos 30 anos e uma das últimas oportunidades 
regulatórias para agir em resposta às crises atuais. Assinala a necessidade urgente 
de uma transição política para um instrumento juridicamente vinculativo que permita 
atingir objetivos claros, eficazes e vinculativos em matéria de conservação e restauro 
do ambiente, em detrimento de abordagens voluntárias infrutíferas do passado. . 

Esta mudança política exige:

1. Garantir que a implementação de outras leis da UE existentes (por exemplo, a 
Política Comum das Pescas (PCP), da qual a LRN depende para regular as pescas) 
não impedirá o cumprimento de metas de restauração no ambiente marinho. Sem 
essas garantias, a restauração do oceano será mínima.

2. Que as medidas de restauro em vigor que cobrirão pelo menos 20% dos mares 
europeus até 2030, incluindo áreas significativas de todos os tipos de habitats 
marinhos e costeiros avaliados como não em boas condições no Anexo II; áreas 
onde esses habitats desapareceram e devem ser recriados; e habitats de espécies 
marinhas.

3. Que o restauro ocorre principalmente na forma passiva, complementada por restauro 
ativo apenas quando a passiva por si só não for suficiente para a recuperação dos 
ecossistemas marinhos a médio prazo; a proteção de longo prazo necessária para 
garantir a não deterioração das áreas restauradas.

4. A inclusão consistente da sociedade nos processos de tomada de decisão, como 
pedra angular da democracia e parte essencial da aceitação social e sucesso na 
implementação de medidas de restauração, especialmente nas comunidades rurais 
costeiras.

5. Alocação de financiamento e recursos suficientes para implementar o NRL.

[1] Friedlingstein, P., Jones, M.W., O’Sullivan, M., Andrew, R.M., Bakker, D.C.E., Hauck, J., Le Quéré, C., Peters, G.P., et al., ‘Global Carbon Budget 2021’, Earth 
System Science Data, 2021, 10.5194/essd-2021-386.

[2]Agência Europeia do Ambiente, Mensagens marinhas II, Relatório da AEA, 2020. 

As organizações não governamentais (ONG) especializadas na conservação do meio 
marinho apresentam várias sugestões específicas para dar resposta a cada um destes 
requisitos e reforçar a proposta da Comissão.
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1. A RESTAURAÇÃO DOS OCEANOS EXIGE UMA MELHOR IMPLEMENTAÇÃO 
DA PCP

2. METAS MAIS AMBICIOSAS PARA GARANTIR QUE A RESTAURAÇÃO CUBRA 
20% DOS MARES DA UE ATÉ 2030

A pesca comercial é a principal ameaça à biodiversidade marinha . Sempre que 
sejam necessárias restrições das atividades de pesca para atingir os objetivos de 
restauração, a proposta de LRN baseia-se nas regras estabelecidas na PCP. Isto ignora 
o facto de o processo atual (Recomendações Conjuntas (RC) ao abrigo do artigo 11. º do 
Regulamento PCP) não ter, em grande medida, regulado as artes de pesca destrutivas 
nas áreas marinhas protegidas (AMP). Para que a restauração dos oceanos seja bem-
sucedida, devem ser adotadas salvaguardas efetivas para harmonizar a PCP com o 
objetivo da LRN de impor restrições de pesca eficazes nas zonas de restauração.

A melhorar: 

• Sempre que a restauração marinha exija medidas de gestão das pescas através 
da PCP, o artigo 12(3) da LRN deve obrigar os Estados-Membros a incluírem as RC 
concluídas e aprovadas nos seus planos nacionais de restauração, em vez de se 
limitarem à sua intenção de iniciar uma RC.

• O LRN deve prever situações em que as RC não sejam acordadas nos prazos para a 
apresentação dos planos nacionais de restauração. Deverá exigir que o(s) Estado(s)-
Membro(s) que iniciou(aram) o procedimento apresente(m) unilateralmente à 
Comissão as suas RC propostas para efeitos de restauro, a fim de evitar bloqueios e 
atrasos por parte de outros Estados-Membros. 

• Relativamente a todas as áreas para as quais as RCs não são adotadas dentro do prazo 
fixado para os planos nacionais de restauração, ou que não são suficientemente 
ambiciosas, a Comissão Europeia deve adotar medidas de emergência simples para 
que estas áreas sejam restauradas (ou seja, estabelecer uma área de restauração 
passiva) (nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 11. º da PCP), a fim de incentivar os 
Estados-Membros a agir rapidamente. Essas medidas permanecerão em vigor até 
que sejam adotadas as RC necessárias.

A ambição geral da LRN de implementar medidas eficazes de restauração em 20% 
dos mares da UE até 2030 constitui um forte ponto de partida. É igualmente positivo 
que essas medidas de restauro sigam diferentes estratégias de restauração e visem 
habitats que não estão em boas condições, habitats de espécies e o restabelecimento 
de habitats que foram perdidos. Não obstante estes aspetos positivos, é necessário 
melhorar os objetivos específicos para cada uma destas estratégias de recuperação, 
a fim de garantir que contribuem de forma significativa para o alcance do objetivo 
global de 20% dos mares da UE abrangidos.

A manter:   

• O artigo 1.º, n.º 2, da LRN estabelece objetivos abrangentes que se aplicam a 
toda a UE para implementar medidas de restauração em 20% das áreas terrestres 
e marítimas da UE até 2030 e para todos os ecossistemas que necessitem de ser 
restaurados até 2050.

• Para além da obrigação de restabelecer os habitats em boas condições, o LRN contém 
objetivos para o restabelecimento dos habitats (n.º 2 do artigo 5. º); melhoria da 
conectividade das medidas de restauração (n.º 5 do artigo 5. º); e uma obrigação de 
não deterioração (n.º 6 do artigo 5. º).

[3] https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf

https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policy
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• A LRN inclui um conjunto de metas calendarizadas para ecossistemas específicos, 
a fim de assegurar que estes sejam restaurados através de planos nacionais de 
restauração, que cada Estado-Membro deve desenvolver e aplicar, incluindo um 
sistema de monitorização e comunicação de informações.

• Os anexos II e III do artigo 5. º da LRN estabelecem uma boa oportunidade para 
os habitats e as espécies marinhas a restaurar, indo além das diretivas de aves e 
habitats, mesmo que algumas espécies continuem em falta (ver abaixo). Isto irá 
permitir o restauro de vários habitats marinhos importantes adicionais, tais como 
carbono azul e sedimentos moles, centrais para a mitigação e adaptação climática. 
Também irá restaurar espécies marinhas cujo número de populações diminuiu 
drasticamente por causa da pesca (por exemplo: tubarões, raias).

A melhorar:

• O objetivo geral de restauração deve ser entendido como abrangendo, respetivamente, 
as zonas terrestres e marítimas da UE, e não em combinação (ou seja, pelo menos 
20% das terras da UE e 20% das zonas marítimas da UE até 2030).

• Embora o objetivo geral seja definido a nível da UE, cada Estado-Membro deve 
contribuir de forma justa, equitativa e proporcional, aplicando medidas em 20% do 
seu território marinho nacional até 2030, para além de medidas em terra.

• Assegurar que o objetivo de 20% dos mares da UE abrangidos por medidas de 
restauração eficazes até 2030 seja cumprido e inclua áreas significativas e suficientes 
de cada tipo de habitat marinho identificado no anexo II como não estando em boas 
condições (artigo 5.o, núm. 1) ou tendo desaparecido (artigo 5.o, núm. 2), bem como 
os habitats marinhos das espécies a restaurar (artigo 5.o, n.o 3). É essencial antecipar 
o calendário e aumentar a percentagem de objetivos de restauração previstos nos 
n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 5.º.

• Reduzir o prazo para a finalização dos planos nacionais de restauração para dois 
anos, a fim de garantir tempo suficiente para a implementação adequada dos planos 
para cumprir as metas para 2030.

• Alargar o âmbito de aplicação das espécies e habitats marinhos abrangidos pelos 
anexos da LRN, a fim de melhorar a diversidade e a riqueza dos ecossistemas 
marinhos, nomeadamente através da inclusão de espécies marinhas vulneráveis e 
ameaçadas atualmente protegidas ao abrigo da legislação da UE, de convenções 
marinhas regionais (por exemplo, Convenção de Barcelona, HELCOM, OSPAR) e de 
convenções internacionais (por exemplo, Convenção sobre as Espécies Migratórias, 
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES)) – como, por exemplo, a enguia-europeia, 
o tubarão-sardo, o galhudo-malhado, a raia-lenga, raia-oirega ou cavalos-marinhos. 

• As disposições relativas aos ecossistemas de água doce, costeiros e marinhos 
(artigos 4. º e 5. º) são abordadas individualmente, sem as interligar explicitamente 
nem reconhecer a Diretiva Ordenamento do Território Marítimo para assegurar as 
interações terra-mar. A necessidade de funcionamento dos corredores de migração 
que ligam as águas superficiais, os ecossistemas costeiros e marinhos – pré-
requisitos para a restauração bem-sucedida dos ecossistemas adjacentes e para 
a sobrevivência de importantes espécies migratórias (em especial o esturjão, o 
salmão ou a enguia) - não é abordada de forma adequada.
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3. CONDIÇÕES DE SUCESSO: GRANDES ÁREAS DE RESTAURAÇÃO PASSIVA E 
PROTEÇÃO EFETIVA

Deixar a natureza intacta sem qualquer exploração antrópica (restauração passiva) 
é o método mais benéfico e rentável para restaurar habitats marinhos danificados, 
particularmente em grandes áreas. No entanto, alguns ecossistemas marinhos 
degradados não recuperarão a curto ou médio prazo do stress das atividades 
humanas sem alguma forma de restauração ativa complementar. Para garantir que 
os resultados da restauração sejam sustentados a longo prazo, todas as medidas de 
restauração no mar devem ser acompanhadas de medidas eficazes de conservação 
a longo prazo, como a proteção do espaço. O calendário para a implementação das 
medidas de recuperação deve ser antecipado para cumprir os objetivos da UE em 
matéria de biodiversidade e clima.

A manter: 

• A obrigação de não deterioração (n.º 6 do artigo 5. º) como elemento essencial para 
garantir que os benefícios da restauração sejam sustentados e que os habitats 
sejam mantidos em boas condições a longo prazo.

A melhorar:

• Especificar que toda a restauração no mar deve ser alcançada principalmente 
através do estabelecimento de áreas de restauração passivas, incluindo áreas 
estritamente protegidas e outros tipos de medidas de gestão que removam 
efetivamente as pressões humanas que possam prejudicar a restauração da natureza 
- particularmente atividades industriais, extrativas, destrutivas e poluentes – para 
que os processos ecológicos não sejam perturbados e os ecossistemas possam 
recuperar naturalmente. A restauração ativa só deve ser usada para ecossistemas 
onde a restauração passiva é considerada insuficiente para restaurar a vida selvagem.

• Manter áreas de restauração e ecossistemas restaurados com medidas eficazes de 
conservação espacial, tais como AMPs, que devem ser rodeadas por zonas-tampão 
onde apenas são permitidas atividades de baixo impacto, para garantir a não 
deterioração e os efeitos duradouros das medidas de restauração.

• As medidas de proteção espacial devem incluir regulamentos de pesca para evitar 
a pesca destrutiva (por exemplo, artes móveis de contato com o fundo) dentro de 
áreas de restauração ou áreas já restauradas. Não o fazer seria contraproducente 
para a LRN e simplesmente desperdiçaria recursos públicos.

• Introduzir uma avaliação preventiva específica da LRN para qualquer atividade 
humana suscetível de prejudicar as áreas de restauração, a fim de assegurar uma 
não deterioração efetiva (artigo 5.o, núm. 6, da LRN). 

• Introduzir o conceito de “abordagem de local inteiro” para áreas de restauração, 
em vez da “abordagem baseada em características” tipicamente insuficiente 
usada para gerir áreas protegidas, onde apenas características específicas, como 
recifes rochosos ou espécies-chave, são protegidas. Ao excluir atividades humanas 
destrutivas de todo o local de restauração, as espécies associadas aos diferentes 
habitats (por exemplo, espécies móveis dependentes de características saudáveis 
do fundo) podem colonizar e reerguer toda a área. Esta abordagem tem múltiplas 
vantagens, desde o aumento da resiliência climática dos ecossistemas marinhos até 
à simplificação da gestão e monitorização. 
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4.PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS CIDADÃOS DA UE NOS PROCESSOS DE 
TOMADA DE DECISÃO

O oceano é extremamente importante e somos todos responsáveis por ele, pois a 
nossa e as gerações futuras dependem da sua boa saúde. Se quisermos reforçar a 
nossa democracia e encontrar uma saída para esta tripla crise, o papel do público 
no processo de tomada de decisão precisa de ser urgentemente melhorado através 
de uma melhor e transparente participação dos cidadãos. Exigimos procedimentos 
efetivos de participação pública no desenvolvimento de planos nacionais de 
restauração, inclusive através do já necessário processo de Planeamento Espacial 
Marítimo, bem como acesso à justiça para contestar esses planos quando necessário. 
A fim de assegurar uma implementação transparente e bem-sucedida, a LRN deve 
estabelecer requisitos de apresentação de relatórios atempados e eficazes.

A manter:

• A proposta LRN exige que os Estados-Membros apresentem anualmente à Comissão 
um relatório sobre as áreas sujeitas a medidas de restauração e apresentem um 
relatório a cada três anos sobre os progressos realizados na execução dos planos 
nacionais de restauração. Esta obrigação de apresentação de relatórios por parte 
dos Estados-Membros reforça a transparência.

• A LRN propõe conceder aos cidadãos da UE acesso à justiça, exigindo que aqueles 
com um interesse suficiente possam contestar a legalidade dos planos nacionais de 
restauração através de um procedimento de revisão justo, equitativo, atempado e 
gratuito (ou não proibitivamente dispendioso). 

A melhorar:

• Publicar regularmente todas as informações sobre relatórios no site da Comissão 
Europeia, em conformidade com as obrigações da Convenção de Aarhus em matéria 
de transparência e participação da sociedade civil no processo de tomada de 
decisão.

• Introduzir um simples relatório de alerta precoce (RAP) a realizar pela Comissão 
antes do termo do prazo para cada objetivo. Tal avaliará os progressos realizados 
pelos Estados-Membros na consecução dos seus objetivos, identificará os Estados-
Membros em risco de não atingirem os objetivos dentro do prazo e formulará as 
recomendações adequadas para que os Estados-Membros voltem a estar no bom 
caminho.

• Assegurar procedimentos eficazes de participação pública para o desenvolvimento 
de planos nacionais de restauração, incluindo um direito público de acesso a 
informações de apoio (artigo 11.o, núms. 1 a 10, da LRN), tais como a quantificação das 
zonas a restaurar. Estes são pré-requisitos essenciais para uma participação efetiva 
do público no desenvolvimento de planos de restauração, bem como para potenciais 
desafios aos planos de restauração, contribuindo assim para a implementação da 
Diretiva 2003/4 e da Convenção de Aarhus.
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5. FINANCIAMENTO SÓLIDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO NRL    
Os planos de restauração da natureza falharão sem financiamento e recursos 
adequados e suficientes, inclusive para monitorização e execução. Os Estados-Membros 
ficam muitas vezes aquém do cumprimento das suas promessas orçamentais no que 
respeita à gestão eficaz das AMPs ou à implementação do seu programa de medidas 
da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, devido à falta de financiamento suficiente.

A manter:

• A obrigação de incluir as necessidades de financiamento estimadas e os recursos 
para medidas de restauração nos planos nacionais de restauração ajuda a garantir 
que os planos possam ser totalmente implementados. Tal levará igualmente os 
Estados-Membros a avaliarem as implicações orçamentais dos seus próprios planos. 
As informações sobre os subsídios que afetam negativamente o cumprimento dos 
objetivos da LRN proporcionarão a transparência pretendida e indicações claras 
sobre a eliminação progressiva dos subsídios prejudiciais.

A melhorar:

• A fim de assegurar a implementação contínua e eficaz da LRN, a proposta legislativa 
deve incluir a obrigação de a Comissão avaliar o apoio financeiro da UE existente 
disponíveis para restauração da natureza e explorar opções para expandir essas 
oportunidades, por exemplo, através do estabelecimento de financiamento 
específico para restauração da natureza, em conformidade com a revisão intercalar 
do Quadro Financeiro Plurianual.
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