
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO 

A área piloto apresenta uma elevada diversidade de habitats e espé-
cies de interesse local, nacional e internacional, constituindo uma das 
zonas com maior riqueza natural da península ibérica. Tais caracterís-
ticas motivaram a identificação e classificação de áreas com estatutos 
de proteção distintos, nomeadamente Sítios de Importância Comuni-
tária (SIC), Zonas de Proteção Especial (ZPE), Sítios RAMSAR e Reser-
vas da Biosfera, entre outros.  
 
Os principais valores a proteger estão relacionados com a presença 
de extensas zonas húmidas costeiras, de grande biodiversidade e im-
portância para as aves, e com a existência de singularidades geológi-
cas submarinas. A área piloto é um dos melhores lugares na Europa 
para a observação de aves, em concreto todo o seu litoral, destacan-
do-se a Ria Formosa, Castro Marim o Parque Nacional de Doñana, o 
Parque Natural Marismas del Odiel, as Lagoas de Palos y Las Madres, 
o Estero de Domingo Rubio, a Lagoa de El Portil, Marismas de Isla 
Cristina, Marismas del Río Piedras, Flecha de El Rompido e Marismas 
de Hinojos. 
 
Importa realçar que a rede de áreas protegidas na área piloto se en-
contra atualmente em expansão, com a designação de ZPE marinhas 
como a do Golfo de Cádiz e do Espaço Marinho Tinto y Odiel, e a pro-
posta de um SIC marinho (atualmente em consulta pública) denomi-
nado Volcanes de fango del Golfo de Cádiz. Esta última área caracte-
riza-se pela presença de emissões de metano e de comunidades que 
facilitam a precipitação de rochas carbonatadas, destacando-se a 
presença do habitat 1180 “Estruturas submarinas originadas por 
emissões gasosas”, considerado especialmente sensível à pesca de 
arrasto e à colocação de cabos e condutas submarinos.  

Aspetos a debater na zona transfronteiriça  
 
Recursos partilhados  

 Intercâmbio de informação sobre as áreas classificadas ou em vias 
de classificação em ambos os países;  

 Cooperação transfronteiriça na elaboração dos planos de gestão da 
Rede Natura 2000. 
 
 

Impactes transfronteiriços  

 Identificação de atividades e pressões, atuais ou futuras, que po-
dem colocar em risco a conservação das áreas protegidas.  



Biodiversidade e Conservação  

Espaços classificados ou em vias de classificação, no âmbito da legislação europeia, na área piloto.  

  

Zonas de Proteção Especial (ZPE) 
  
Estas áreas são classificadas no âmbito do artigo 4.º da Diretiva Aves (2009/147/EC) e incluem espécies raras ou vulneráveis que se encontram no Anexo 1 
da Diretiva ou em rotas migratórias habituais. Na área piloto identificam-se as seguintes ZPE:  

Marismas de Isla Cristina  Doñana  Sapais de Castro Marim 

Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido  Golfo de Cádiz  Ria Formosa 

Marismas del Odiel  Espacio Marino Tinto y Odiel  Estero de Domingo Rubio  

  

Sítios de Importância Comunitária (SIC) 
 
Estas áreas são classificadas no âmbito da Diretiva Habitats (92/43/EEC). O artigo 3.º desta Diretiva requer o estabelecimento de uma rede europeia de 
áreas de conservação que contribua, de forma significativa, para conservar os 189 habitats e as 788 espécies identificadas nos Anexos I e II da Diretiva e 
que requerem maior esforço de conservação. 
Uma vez identificados os habitats e espécies de interesse comunitário e designado o SIC, dispõe-se de um período máximo de 6 anos para declarar o SIC 
como Zona Especial de Conservação (ZEC) e elaborar um plano de gestão, no qual se estabelecem medidas normativas e técnicas para alcançar a integra-
ção dos objetivos de conservação com as atividades humanas. 
Os SIC, as ZEC e as ZPE são considerados “Área Protegida da Rede Natura 2000”. 
Na área piloto identificam-se os seguintes SIC:  

Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido Rio Guadiana y Ribera del Chanza Marismas del Odiel 

Marismas de Isla Cristina Estuario del Río Piedras Estauario del Río Tinto 

Isla de san Bruno Laguna del Portil  Estero de Domingo Rubio 

Volcanes de fango del Golfo de Cadiz (en tramitación) Dunas del Odiel Doñana 

Enebrales de Punta Umbría Guadiana Ria Formosa/Castro Marim 

Ribeira de Quarteira Ria de Alvor Arade/Odelouca 

 
Foram ainda identificados os seguintes habitats prioritários incluídos no Anexo I da Diretiva: 

1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por 
água do mar pouco profunda  

1170 Recifes  1180 Estruturas submarinas originadas por 
emissões gasosas  

 

Sítios RAMSAR 
 
A Convenção de Ramsar é um Tratado intergovernamental que fornece o quadro para a ação nacional e cooperação internacional na conservação e uso 
racional das zonas húmidas e dos seus recursos. O Tratado reconhece que as zonas húmidas são extremamente importantes para a conservação da biodi-
versidade. Os sítios RAMSAR existentes na área piloto são os seguintes: 
 

Parque Natural Lagunas de las Madres y Palos  Marismas del Odiel Doñana  

Ria Formosa Ria de Alvor Sapal de Castro Marim 

 

Áreas protegidas 
 
Outras áreas protegidas a considerar na área piloto são: 
 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de 
Santo António 

Parque Natural da Ria Formosa  

Marismas de Isla Cristina.  
Fonte: Consejería de Medio Ambiente. Junta de  Andalucía 

Ria Formosa 

Andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons). Marismas 
del Tinto y del Odiel e Lagoas costeiras de Huelva.  

Fonte: SEO. Foto: Juan Becares 

Vulcão de fango St. Petersburg 
(860-870 m de profundidade). 

Golfo de Cádis . 
Fonte: Instituto Español de Ocea-

nografía - Grupo Gemar 

Flamingos rosa.  
Fonte: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Anda-

lucía 

Golfinho-comum (Delphinus delphis) e cagarra 
(Calonectris diomedea).  

Fonte SEO. Foto: Teodoro Lucas. 

Áreas Importantes para a Conservação das Aves 

 

O Programa “Áreas Importantes para a Conservação das Aves” tem como 
principais objetivos identificar, proteger e gerir de forma adequada uma 
rede de áreas prioritárias para a sobrevivência de aves em todo o mundo. 
Este programa é desenvolvido pelos parceiros da Bird Life International nos 
seus respetivos países. Na área piloto foi identificada uma Área Importante 
para a Conservação das Aves, a Ria Formosa.  


