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resumo 

 
 

As constantes e crescentes pressões sobre as zonas húmidas exigem que os 
países adotem tratados internacionais para a sua proteção, principalmente 
quando são reconhecidas como um dos ecossistemas mais ameaçados do 
mundo. O ordenamento territorial pode contribuir para a transição de políticas e 
práticas orientadas a exploração das zonas húmidas para uma fase de 
conservação destes ecossistemas, assente na inclusão de objetivos específicos 
para a sua proteção nos planos de ordenamento do território, o  que inclui 
que estes instrumentos reconheçam a importância da elaboração e 
implementação de planos de gestão ambientais específicos para esses 
ecossistemas, uma vez que determinam o zoneamento com usos permitidos, 
condicionados e proibidos, entre outros aspetos. A presente investigação tem 
como objetivo geral analisar e comparar o contributo do planeamento territorial 
para a implementação da Convenção Ramsar em Colômbia e Portugal. Um 
primeiro objetivo específico é analisar a inclusão dos objetivos e princípios 
promulgados pela Convenção Ramsar nas políticas e leis ambientais 
relacionadas à gestão de zonas húmidas e na legislação e instrumentos 
relacionados ao ordenamento do território na escala nacional. O segundo 
objetivo específico é analisar como os objetivos promulgados pela Convenção 
Ramsar, estão considerados nos regulamentos dos planos diretores de cada 
município e os planos de gestão para esses ecossistemas. A análise realizada 
mostrou que a adoção de objetivos específicos para a proteção de zonas 
húmidas na regulamentação ambiental e nos documentos de ordenamento dos 
dois países analisados contribui para a implementação da Convenção Ramsar 
nos seus territórios. A elaboração de políticas específicas para áreas húmidas e 
a elaboração, e implementação de planos de gestão desses ecossistemas são 
os mecanismos pelos quais a adoção dos objetivos e princípios desta 
Convenção pode ser melhor alcançada. No caso português é notória a força 
vinculativa da regulamentação europeia associada à Rede Natura 2000. No 
caso colombiano, é notória a influência exercida pela participação cidadã na 
gestão desses ecossistemas. 
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abstract 

 
 

The constant and growing pressures on wetlands require countries to adopt 
international treaties for their protection, especially when these are recognized 
as one of the most threatened ecosystems in the world. Territorial planning can 
contribute to the transition from policies and practices aimed at exploiting 
wetlands to a phase of conservation of these ecosystems, based on the inclusion 
of specific objectives for their protection in territorial planning plans, which 
includes that these instruments recognize the importance of preparing and 
implementing specific environmental management plans for these ecosystems, 
since they determine the zoning with permitted, conditioned and prohibited uses, 
among other aspects. This investigation has the general objective to analyze and 
to compare the contribution of territorial planning to the implementation of the 
Ramsar Convention in Colombia and Portugal. A first specific objective is to 
analyze the inclusion of the objectives and principles promulgated by the Ramsar 
Convention in the environmental policies and laws related to the management of 
wetlands and in the legislation and instruments related to the spatial planning on 
a national scale. The second specific objective is to analyze how the objectives 
promulgated by the Ramsar Convention are considered in the regulations of the 
master plans of each municipality and the management plans for these 
ecosystems. The analysis carried out showed that the adoption of specific 
objectives for the protection of wetlands in the environmental regulations and in 
the planning documents of the two analyzed countries contributes to the 
implementation of the Ramsar Convention in their territories. The elaboration of 
specific policies for wetlands and the elaboration and implementation of 
management plans for these ecosystems are the mechanisms through which the 
adoption of the objectives and principles of this Convention can be better 
achieved. In the Portuguese case, the binding force of the European regulations 
associated with the Natura 2000 Network is notorious. In the Colombian case, is 
notorious the influence exercised by citizen participation in the management of 
these ecosystems. 
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1.1. Tema e problema de investigação 
 

A Convenção Ramsar, relativa às zonas húmidas de importância internacional, aplica uma 

definição ampla desses ecossistemas, entendendo-os como “as extensões de pântanos e 

turfeiras, ou superfícies cobertas por água, natural ou artificial, permanente ou temporária, 

estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluídas as extensões de água-marinha cuja 

profundidade na maré baixa não exceda seis metros” (Ramsar Convention Secretariat, 2016, 

p. 9). As zonas húmidas são ecossistemas de grande importância para a regulação e 

estabilidade do clima, ou controlo de cheias e conservação da riqueza de espécies de flora e 

fauna: “O conceito zona húmida inclui uma extensa combinação de recursos naturais como 

água, solo, fauna, flora e recursos hidrobiológicos” (WWF Colombia, 2004, p. 5). Além disso, as 

zonas húmidas têm importância económica, social e cultural, pois armazenam uma grande 

percentagem de água doce que sustenta as necessidades básicas das comunidades onde se 

encontram, como o fornecimento de água e alimentos, entre outros serviços ecossistémicos, 

além de serem espaços que fortalecem os sentidos de identidade das comunidades, na sua 

relação com o território. 

No entanto, “os ecossistemas de água doce estão entre os mais vulneráveis e ameaçados do 

mundo, enfrentando a incerteza contínua sob as mudanças climáticas, o desenvolvimento de 

recursos hídricos e mudanças no uso do solo” (Kirsch et al., 2021, p.5). De acordo com o IPBES 

(2019), as zonas húmidas estão entre os ecossistemas terrestres particularmente sensíveis. 

Segundo esta entidade, em aproximadamente 300 anos (de 1700 ao ano 2000) perdeu-se mais 

de 85% da área coberta por zonas húmidas em todo o mundo, sendo as perdas recentes ainda 

mais rápidas (0,8% entre 1970 a 2008) devido principalmente a atividades como a agricultura 

não sustentável, a duplicação a nível mundial da área urbana desde 1992 e uma expansão sem 

precedentes da infraestrutura ligada ao aumento da população e do consumo, incluído outra 

série de ameaças aos ecossistemas de água doce, como a captação de água, sob-exploração, 

poluição, mudanças climáticas e o aumento da pressão das espécies invasoras. 

Estas transformações foram um dos principais motivos para, na década de 1970, a Convenção 

Ramsar emergir como um tratado internacional para promover a conservação e o uso racional 

de todas as zonas húmidas através de ações locais e nacionais. Este é o mais antigo dos 

modernos acordos intergovernamentais sobre conservação da biodiversidade, o qual conta 

hoje com 172 países aderentes e mais de 2.400 sítios declarados em todo o mundo. O já longo 

do trabalho realizado no âmbito da Convenção Ramsar, permitiu constatar que essas ameaças 

se intensificaram nas últimas décadas para as zonas húmidas urbanas e periurbanas, 

entendidas como zonas localizadas dentro dos limites de cidades ou contíguas a uma área 

urbana entre bairros periféricos e zonas rurais, (Ramsar Convention, 2012a) principalmente 

afetadas pelo rápido processo de urbanização que acontece em várias regiões do mundo. 
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Face à necessidade de proteger a base de recursos naturais que sustentam as áreas urbanas, 

várias organizações internacionais reiteraram a necessidade de incluir critérios ambientais no 

planeamento territorial e de fortalecer abordagens integradas de planeamento e gestão, 

através diferentes tratados como a "Convenção sobre a Diversidade Biológica" (ONU, 1992) e 

"Os objetivos do desenvolvimento sustentável-ODS" (ONU, 2015). No entanto, os desafios 

enfrentados pelos Estados para fazê-lo são diversos. Um dos principais desafios é a formulação 

e coordenação em diferentes escalas de políticas ambientais, legislação ambiental e 

instrumentos de planeamento territorial e ambiental para a aplicação destas convenções 

internacionais. De fato, entre os principais problemas identificados que afetam as áreas 

húmidas devido às pressões das urbanização estão “os conflitos setoriais entre departamentos  

governamentais (tanto horizontal quanto verticalmente) e a falta ou ausência de um 

planeamento e coordenação concertadosfazendo com que a proteção das áreas húmidas não 

seja devidamente integrada nos processos de tomada de decisões" (Ramsar Convention, 

2012a, p. 14). 

 

Assim, justifica-se a utilidade em realizar um estudo comparativo que analisa como dois países 

com diferentes contextos sociais, políticos e territoriais abordam os desafios de coordenação 

em diferentes escalas e incluem critérios ambientais e abordagens integradas no seu 

planeamento territorial para a implementação desta Convenção. Para este efeito escolheram-

se dois países. A Colômbia, um país localizado na região noroeste da América do Sul, aderiu à 

Convenção em 1998 e atualmente tem 10 sites Ramsar reconhecidos, os quais cobrem 814,717 

ha em todo o país (Ramsar Convention, 2022), que representam 0,7% do seu território 

nacional. Portugal, um país localizado na Península Ibérica na Europa Ocidental, aderiu à 

Convenção em 1981 e atualmente tem 31 sites Ramsar reconhecidos, os quais cobrem 132.487 

ha em todo o país (Ramsar Convention, 2022), que representam 1,4% do território nacional. 

Para este estudo comparativo foram escolhidos dois estudos de caso, que em escala local 

obedeceram aos seguintes critérios: 

a) Ser uma zona húmida continental e urbana ou periurbana, declarada como um site 

Ramsar; 

b) Que o sítio esteja próximo a atividades ou usos do solo que possam representar uma 

ameaça à sua conservação, ou uso racional; 

c) Existência de um plano geral de gestão ambiental para o site Ramsar. 

 

Depois duma pesquisa sob estes critérios na documentação registada no site da Convenção, para o 

caso da Colômbia foi selecionada a zona húmida urbana “La Vaca- Techovita”, que pertence ao 

complexo urbano de zonas húmidas do Distrito Capital de Bogotá. Para Portugal foi selecionada uma 

zona húmida periurbana, conhecida como o Lago Pateira de Fermentelos, localizado entre os concelhos 

de Águeda, Aveiro e Oiã, na região centro do país.De acordo com a Convenção Ramsar (2019), o 

complexo urbano de zonas húmidas localizado na cidade de Bogotá é composto por 11 Parques 
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Ecológicos de Distrito Húmido (PEDH), reconhecidos como zonas húmidas permanentes de água doce 

que fornecem abrigo e habitat às espécies endémicas da região Alto-Andina da Colômbia. É o primeiro 

complexo urbano de Áreas Húmidas Ato-Andinas da América Latina incluído na Lista de Zonas Húmidas 

de Importância Internacional. 

Quanto ao Lago Pateira de Fermentelos e os vales de Águeda e Cértima, a Convenção Ramsar 

(2012b) indica que este é um dos maiores lagos de água doce da Península Ibérica, o qual: "tem 

um papel importante na recarga das águas subterrâneas, controle de inundações, captura de 

sedimentos e manutenção do abastecimento de água para os ecossistemas naturais e humanos. 

Os principais fatores de ameaça que podem afetar o estado ecológico do local são 

essencialmente agricultura intensiva, pecuária e contaminação da água e dos solos por 

infraestruturas industriais e urbanas". 

 

1.2. Objetivo geral e objetivos específicos 
 

A presente investigação tem como objetivo geral analisar e comparar o contributo do 

planeamento territorial para a implementação da Convenção Ramsar em Colômbia e Portugal. 

Um primeiro objetivo específico é analisar a inclusão dos objetivos e principios promulgados 

pela Convenção Ramsar nas políticas e leis ambientais relacionadas à gestão de zonas húmidas 

e na legislação e instrumentos relacionados ao ordenamento do território na escala nacional. 

O segundo objetivo específico é analisar como os objetivos promulgados pela Convenção 

Ramsar, estão considerados nos regulamentos dos planos diretores de cada município e os 

planos de gestão para esses ecossistemas. 

 

1.3. Abordagem metodológica 
 

Esta tese está inserida no domínio científico relacionado com o planeamento territorial, tendo 

sido adotada uma abordagem interpretativa e qualitativa e utilizadas como principais 

estratégias metodológicas a análise bibliográfica, entrevistas semiestruturadas e o método 

comparativo. O método de análise dos dados correspondeu a uma triangulação dos conteúdos 

analisados. Metodologicamente, a investigação foi dividida em quatro etapas: 
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Figura 1. Metodologia de investigação 
 

 
 

1.4. Estrutura da dissertação 
 

A presente dissertação está dividida em seis capítulos, sendo o primeiro capítulo a introdução, 

que se destina à apresentação e enquadramento do tema, o objetivo geral e os objetivos 

específicos, a abordagem metodológica da investigação e a estrutura do documento. 

O segundo capítulo é a revisão de literatura, onde se analisa a literatura da especialidade e 

procura compreender as tendências temáticas e principais discussões teóricas e metodologias 

que relacionam o planeamento territorial com a implementação da Convenção Ramsar em 

várias escalas e contextos territoriais. 

O terceiro capítulo é um capítulo de enquadramento e metodologia, no qual são descritos três 

temas, entre eles, os objetivos e princípios que a Convenção Ramsar propõe nos processos de 

planeamento das zonas húmidas urbanas e periurbanas, uma breve explicação do sistema de 

planeamento de cada país e uma descrição dos estudos de caso. A seção de metodologia 

explica como o problema de estudo é abordado, incluindo a descrição dos métodos e materiais 

utilizados para analisar a implementação da Convenção Ramsar em ambos países a diferentes 

escalas: nível macro (nacional) e nível micro (local). 

O quarto capítulo consiste na apresentação dos resultados a nível macro e micro. Aborda os 

resultados da análise da documentação de nível nacional relativa à conservação da natureza e 

zonas húmidas, assim como a documentação relativa ao ordenamento do território em cada 

Etapa 1 

•Definição de objetivos e estudos de caso. 
•Revisão da literatura sobre os fundamentos da Convenção Ramsar e as principais 

tendências ou pontos de discussão que a vinculam ao ordenamento territorial. 

Etapa 2 

•Elaboração da metodologia e a sua divisão em dois níveis - nível macro (escala 
nacional) e micro (escala local) - com base em elementos relevantes da revisão de 

literatura. 

•Aplicação da metodologia proposta, obtenção e apresentação de resultados. 
Epata 3 

Etapa 4 

•Elaboração da discussão a partir da análise crítica dos resultados. 
•Elaboração das conclusões e formulação de recomendações. 
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país. Numa escala micro, analisa a foma como os objetivos e princípios da Convenção são 

abordados nos instrumentos de ordenamento territorial local. Da mesma forma, são 

apresentados os resultados das entrevistas semiestruturadas realizadas com atores-chave 

relacionados com a implementação da Convenção Ramsar no nível local. 

O quinto capítulo apresenta a discussão, onde os resultados obtidos são refletidos 

criticamente numa perspectiva comparativa entre os países. O sexto capítulo é dedicado às 

conclusões e recomendações, onde são apresentadas as conclusões gerais do trabalho e as 

propostas de recomendações a ter em conta na elaboração das investigações subsequentes 

sobre o tema. 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DE LITERATURA 
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2.1. Metodologia da revisão de literatura 
 

Um dos principais objetivos da revisão de literatura é a identificação das tendências atuais e 

dos problemas abordados num determinado assunto, ajudando os investigadores a 

encontrarem as abrangências e lacunas numa matéria específica. Para atingir este objetivo, 

apresenta-se aqui a metodologia utilizada para a revisão da literatura, um agrupamento 

temático baseado nas tendências gerais identificadas e um desenvolvimento de cada um 

destes fatores com referência aos textos analisados. Finalmente, são apresentadas as 

conclusões gerais, bem como a identificação de tendências e lacunas na informação relevante 

para este estudo. 

Assim, a metodologia aplicada teve as seguintes etapas: 

• Definição das palavras-chave: Ramsar Convention, politics, spatial planning, 

development plan, local decision making, planning instruments, land uses planning, 

strategic environmental assessment. 

• Escolha da base de dados académica para consulta de artigos, neste caso, a Scopus. 

• Pesquisa a partir de combinação de palavras, incluídas no título, resumo e palavras 

chave dos artigos : 1= Ramsar + Politics, 2= Ramsar + Spatial planning, 3= Ramsar + 

Development plan, 4= Ramsar + local decision making, 5= Ramsar + Planning 

instrument, 6= Land use planning (title) + wetlands, 7=Strategic Environmental 

Assessment + Ramsar. Esta pesquisa resultou num total de 186 documentos. 

• Seleção de artigos científicos, rejeitando capítulos de livros, conferências, etc, e 

descarte de documentos anteriores ao ano 2000, com o qual a amostra foi reduzida 

para 117 artigos. 

• Leitura dos resumos dos 117 artigos, e às vezes, a leitura completa dos artigos para a 

seleção final. Nessa leitura inicial, começaram a aparecer tendências temáticas gerais, 

que ajudariam a gerar critérios para o descarte de artigos e posterior agrupamento 

temático. O referido descarte teve como critério o alinhamento com ditas tendências 

e com o tema principal desta investigação. Foram descartados artigos referidos a áreas 

específicas da química, biologia ou hidrigrafia, como análises de contaminação química 

dos solo e a água em zonas húmidas, os seus efeitos na saúde humana e estudos de 

vegetação e migração de espécies animais relacionadas a esses ecossistemas. 

Finalmente, 47 documentos foram considerados os mais pertinentes para a 

investigação. 
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2.2. Governança das zonas húmidas 
 

A governança das zonas húmidas foi uma das principais tendências encontradas, sendo 

abordada principalmente a partir de duas perspetivas: o posicionamento dos países em 

matéria ambiental e o papel das comunidades nos processos de gestão, planeamento e 

transformação das áreas húmidas. Dentro da primeira perspetiva foram analisadas 

investigações que aprofundaram como os países definem as suas politicas ambientais 

relacionadas a água e as zonas húmidas, como estão a ser definidos os objetivos destas 

políticas, a sua evolução e as barreiras que surgem na sua implementação. Este aspectoinclui 

também estudos sobre como a Convenção Ramsar está a ser implementada em alguns países 

e como as formas de governo e o desempenho das instituições governamentais influenciam a 

sua aplicação em diferentes escalas, bem como os desafios existentes nesse processo. O 

segundo aspecto desenvolve o papel das comunidades nos processos de gestão, planeamento 

e transformação das zonas húmidas, bem como a sua contribuição para a reformulação e 

implementação dos objectivos de conservação e gestão integral destes ecossistemas. 

 
Posicionamento dos países em matéria ambiental   

Em matéria de políticas, a Convenção Ramsar recomenda que os seus signatários formulem 

uma política específica de zonas húmidas, não apenas leis gerais sobre água ou recursos 

hídricos, para que os objetivos de proteção ambiental desses ecossistemas não sejam diluídos 

ou dominados por objetivos mais amplos dos governos, porém, segundo Peimer et al., (2017), 

só 9% dos países signatários da ONU a posuem, sendo mais comum a elaboração duma política 

ampla que inclua objetivos sobre o uso racional das zonas húmidas, que é o caso de 62% dos 

países signatários, mostrando assim que os estados tendem a adotar apenas alguns segmentos 

das diretrizes da Convenção. Da mesma forma, esses autores destacam a importância dessas 

políticas serem apoiadas por inventários nacionais de zonas húmidas e a sua constante 

atualização. 

As análises de Peyre et al., (2001) e de Peimer et al., (2017) abordam a forma como nas últimas 

décadas as políticas ambientais em diversos países desenvolvidos passaram de uma 

abordagem mais económica para uma mais ecológica, mostrando como essa transição 

envolveu uma série de mudanças a nível institucional e social, entre elas, uma maior abertura 

política das instituições governamentais e um maior envolvimento e fortalecimento do capital 

social. Esses autores argumentam que estes fatores cada vez mais estão relacionados entre si 

e são mais decisivos na adoção de medidas de proteção ambiental por parte dos governos, e 

em particular, relacionam a adoção de uma política específica para áreas húmidas com o grau 
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de democracia e o compromisso de estabelecer áreas protegidas num país, pois argumentam 

que os objetivos das políticas de zonas húmidas refletem o que um país deseja alcançar 

emrelação aos usos e funções das mesmas. Do mesmo modo, apontam que os objetivos, grau 

e o tipo de proteção estabelecidos para estes ecossistemas nas políticas são propostos com 

base em vários aspectos, por exemplo, no quadro institucional a nível nacional e os 

compromissos económicos pré-existentes, afirmando que os países selecionam políticas ao 

mesmo tempo que equilibram ou ponderam objetivos económicos, sociais e ambientais 

diferentes. 

Um exemplo disto é o estudo de Durigon et al. (2012), que relacionou a existência de políticas 

de zonas húmidas “mais protetoras” com países com economias menores ou menos 

desenvolvidas e políticas de zonas húmidas “menos protetoras” com países com grandes 

economias. Da mesma forma, Peimer et al., (2017) apontam que geralmente os objetivos dos 

países cuja economia é baseada na agricultura são mais orientados para a proteção dos 

serviços ecossistémicos, enquanto os países com economias mais dependentes do turismo 

tendem a estar mais associados ao cuidado da diversidade biológica. 

De igual maneira, Kim (2010) sugere que diferentes países desenvolvidos experimentaram 3 

eras na “evolução” das políticas de zonas húmidas: i) a era da exploração das zonas húmidas, 

ii) a era da transição política, iii) a era da conservação das zonas húmidas, retratando a referida 

transição de uma abordagem mais económica para uma mais ecológica, o que significa a 

transição de atividades económicas para novos usos ou atividades que incluem abordagens 

socioculturais nesses espaços. Entre as principais causas identificadas que impulsionaram essa 

transição estão o reconhecimento num nível mais amplo das funções e serviços que fornecem 

estes ecossistemas, do aumento da sua degradação e dos impactos negativos que esta 

deterioração ambiental gera sobre as populações de vida selvagem, especialmente em aves 

migratórias, com as quais a geração de políticas de proteção de zonas húmidas tornou-se uma 

questão importante. 

Pela sua parte, Myers et al., (2013) destacam que a proteção de zonas húmidas requer políticas 

nacionais sólidas de foma a prevenir a perda ou perdas adicionais deste ecossistema e a 

incorporação destas políticas nos planos regionais e locais. Destacam também a necessidade 

da combinação de mecanismos regulatórios e de incentivos voluntários para encorajar a sua 

proteção e restauração, bem como a necessidade de monitorar a eficácia das políticas, regras 

e mecanismos não estatutários que protegem esses ecossistemas. 

Além disso, esses autores indicam que existem diversos mecanismos que podem ser aplicados 

de acordo com o regime de uso do solo - privado ou público - dos locais onde as zonas húmidas 

se inserem, ressaltando que a concertação é um importante mecanismo de proteção de áreas 
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húmidas em terras privadas. Finalmente, os autores comentam que ainda existem pequenos 

pântanos e zonas húmidas localizados em terras públicas ou privadas que não são protegidos 

por qualquer política, regulamento ou plano, situação que os deixa expostos a perdas e 

transformações aceleradas. 

Steiner et al., (2003) apontam que a Convenção Ramsar, enquanto acordo ambiental 

multilateral, é um instrumento focado num problema e setor particular, para o qual é 

importante ter um ênfase claro nas suas oportunidades e limitações. Sugerem que a avaliação 

das ameaças que abordam e as soluções descritas por esse tipo de acordos devem ser 

contextualizadas segundo as prioridades ambientais e socioeconómicas gerais dos países, o 

que implica a criação de vínculos entre problemas e setores em várias escalas. Finalmente, 

sugerem que as abordagens com enfoque regional e ecossistémico são as mais apropriadas 

para classificar esses vínculos e prioridades. 

Mauerhofer et al., (2015) analisam a maneira como a Convenção Ramsar é implementada em 

vários países, nomeadamente, a Coreia, o México e a Áustria. Os autores analisaram os aspetos 

organizacionais, institucionais e financeiros que influenciam a implementação multinível da 

Convenção, passando duma visão top-down da conformidade das normativas internacionais à 

compreensão da implementação como “um processo dinâmico referente a um sistema de 

interação entre grupos políticos, cada um dos quais molda a ação coletiva em vários níveis". 

Os autores afirmam que as formas dos governos (unitários, federais e semi-federais) 

influenciam as maneiras como é implementado o direito internacional pela maneira em que 

as decisões são tomadas e, neste caso, como influenciam a implementação da Convenção 

Ramsar em cada um destes países. 

No caso da União Europeia, com a Áustria como governo federal, a sua Constituição delega a 

responsabilidade legislativa e administrativa da conservação da natureza (e caça e pesca) 

principalmente às províncias, permitindo que, para além das organizações nacionais, se 

estabeleçam importantes autoridades regionais para a implementação desta Convenção, que 

por sua vez, são influenciadas pelas instituições regionais vinculantes (normatividade 

europeia) e as figuras supranacionais como Natura 2000 que instalam um contexto de 

proteção mais sólido em termos de designação de sítios Ramsar. Assim, a influência dessas 

instituições regionais vinculantes e regulamentos europeus sobre questões ambientais reflete- 

se no aumento da área total dos sítios indicados que ocorreu após a adesão da Áustria à UE 

em 1995. Da mesma forma, as ONG´s deste país têm sido promotoras ativas na adoção e 

manutenção de planos de gestão em alguns desstes sítios. 

No caso mexicano, que possui um governo semifederal, os estados ou províncias obtêm cada 

vez mais autoridade como parte de um processo mais amplo de descentralização do país, no 
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qual desde o ano 2000, os governos estaduais e municipais podem implementar os seus 

próprios sistemas e designações de áreas protegidas. No entanto, apesar das pressões que 

possam ser exercidas sobre o governo federal, a implementação deste acordo está 

centralizada nos ministérios nacionais. Também é referido como os esforços para proteger 

esses ecossistemas se expandem significativamente com a participação ativa de ONGs, as 

ações dos governos regionais e o apoio dos cientistas locais. 

No caso da Coreia, um governo unitário, existe uma autoridade política centralizada a nível 

nacional, no entanto, a conservação das zonas húmidas é uma responsabilidade dividida entre 

o Ministro do Ambiente e o Ministro dos Oceanos e Pescas, onde se destaca que a coordenação 

interministerial é um dos maiores desafios na implementação da Convenção. Não obstante, 

aponta-se que a aprovação da Lei de Conservação de Zonas Húmidas de 1999 estabeleceu-se 

como um instrumento fundamental para implementar as obrigações do tratado e avançar na 

coordenação institucional (Mauerhofer et al., 2015). 

Após a análise dos três casos, estes autores refutam a hipótese de que quanto mais níveis de 

governança existem, mais difícil é a implementação de objetivos, pois argumentam que a 

sobreposição das várias instituições em diferentes níveis, incluindo as regionais e locais, 

podem empreender ações descentralizadas com sucesso e desde uma tendência cumulativa. 

Concluem que a complexidade institucional e organizacional pode oferecer oportunidades 

para os atores locais conduzirem a agenda de implementação por meio de uma combinação 

de processos de coordenação e de políticas contenciosas. Para além disso, afirmam que o 

financiamento tem sido amplamente identificado como um aspeto crucial para o sucesso da 

implementação dos acordos multilaterais. 

Por sua vez, Choi & Ng (2017), na sua pesquisa sobre os fatores de mudança do uso do solo na 

paisagem transfronteiriça do Rio Shenzhen na China, sugerem que as circunstâncias políticas, 

económicas e sociais divergentes moldaram a paisagem contrastante dos lados norte 

(Shenzhen) e sul (Hong Kong) do rio. Segundo os autores, o lado de Hong Kong, que preservou 

o seu sistema capitalista após a devolução da jurisdição à China em 1º de julho de 1997 pelo 

governo britânico, , permanece predominantemente rural com um sítio Ramsar bem 

preservado, enquanto que o seu homólogo de Shenzhen está a passar por uma rápida 

urbanização dado ter sido designada como a primeira zona económica especial da China em 

1980. Esta tem sido considerada um "campo de teste" para as reformas económicas na China 

socialista, o que os levou a adotar desde as suas diferentes origens socioeconómicas e 

políticas, abordagens diversos na gestão do rio comum e do seu estuário, criando uma 

paisagem contrastante. 
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Assim, vemos como em Shenzhen nas últimas décadas se desenvolveu uma série de medidas 

políticas e económicas que privilegiaram as empresas com investimento estrangeiro e, 

consequentemente, foram atraídas pelas oportunidades de redução de custos de produção e 

aumento de lucros (Choi & Ng, 2017). Tal levou a um aumento das áreas onde diversas 

atividades se instalaram e acabaram por afetar esse ecossistema aquático, tais como a rápida 

urbanização e o processo de imigração associado a novas oportunidades de trabalho, o que 

gerou o crescimento das áreas residenciais e comerciais do local, ao mesmo tempo que se 

perderam grandes áreas de terras agrícolas. Por sua vez, em Hong Kong, que era uma colônia 

britânica antes de 1997, durante a Guerra Fria num contexto de medo e tensão entre a Grã-

Bretanha e a China comunista, foi designada em 1951 uma Área Fechada de Fronteiras (FCA). 

Esta consistia numa área de 28 km² de terra dominada pela paisagem rural ao longo desta 

fronteira, onde o acesso público foi restrito tendo como consequência o facto de permaneceram 

intactos a maior parte das zonas húmidas, viveiros de peixes, aldeias e campos agrícolas até a 

sua abertura nos últimos anos. Finalmente, estes autores recomendam a implementação de 

Avaliações Ambientais Estratégicas para um melhor ordenamento do território e proteção das 

zonas húmidas nas regiões fronteiriças. 

De acordo com Jacob & Dupras, (2020), é importante destacar a implicação das relações de 

poder, pontos de vista dominantes e a dependência da trajetória para a análise de 

configurações institucionais. Na sua análise da governança global para o meio ambiente e o 

papel dos Acordos Ambientais Multilaterais na conservação, destacam o caso das políticas de 

gestão da água no Canadá, onde a inclusão do princípio de “nenhuma perda líquida” parece 

aumentar tensões históricas, especialmente aquelas entre uma governança centralizada forte 

e uma gestão territorial fragmentada, analisando que a aplicação desse princípio enfrentou 

um poderoso ordenamento do território tradicional com uma longa história de promoção de 

interesses de desenvolvimento. 

 

Papel das comunidades nos processos de governação, planeamento e transformação das zonas 

húmidas  

  

Peyre et al., (2001), após a analise de 90 países, afirmam que, entre cinco variáveis, o capital 

social tem o impacto positivo mais significativo nos esforços de proteção de zonas húmidas, e 

sugerem que um maior desenvolvimento social poderia eventualmente levar a uma melhor 

proteção desstes ecossistemas, enquanto o aumento do desenvolvimento económico 

apresentou um efeito linear negativo em relação com os esforços de proteção desses 

ecossistemas, pois mostrou que, à medida que as nações continuam focadas no 

desenvolvimento económico, aumenta a necessidade de criar programas específicos para a 

sua proteção. 
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Respeito à participação e inclusão das comunidades na gestão das zonas húmidas, Peimer et 

al., (2017) indicam que nos últimos anos tem aumentado a nível mundial a tendência para a 

adoção de métodos de proteção territorial nas políticas ambientais de proteção a estes 

ecossistemas, tais como o estabelecimento de áreas de conservação ou a adoção de 

instrumentos semelhantes ao mercado (compensação baseada no mercado e programas de 

incentivo para a sua gestão). Porém, apontam que a proteção das zonas húmidas é um 

conjunto de mecanismos que pode incluir visões mais amplas, dado que muitas pessoas no 

mundo dependem diretamente desses ecossistemas, pelo qual, destacam a importância de 

promover a existência de áreas de conservação de uso múltiplo e locais de gestão de 

ecossistemas baseados na comunidade, especialmente onde as populações locais dependem 

destes ecossistemas para a sua subsistência. 

A este respeito, Cormier-Salem, (2006) refere que abordagens de gestão e conservação que 

geram territórios estritamente delimitados e controlados por regras restritivas de acesso dão 

origem a inúmeros conflitos entre usuários dos recursos (marinheiros, camponeses- 

pescadores, pecuaristas, agricultores, etc). Uma das questões mais problemáticas apontadas 

nesse processo é a conversão de usos "tradicionais" em usos ilegais, como a caça, a restrição 

dos recursos hídricos para as necessidades domésticas e o aumento dos requisitos para a 

emissão de licenças de uso dos recursos associados a esses ecossistemas. Portanto, os autores 

recomendam abordagens de gestão mais ecossistémicas e preocupadas com o bem-estar das 

populações que vivem próximas às áreas protegidas. Além disso, o Klugman (2011) argumenta 

que enquanto a desigualdade pode aumentar a pressão sobre o meio ambiente, também a 

degradação ambiental pode afetar mais os pobres. No mesmo sentido, Silvius et al., (2000) 

argumentam que, embora alguns desenvolvimentos possam trazer prosperidade económica, 

ou melhor segurança alimentar para as populações urbanas, muitas vezes são as pessoas mais 

pobres e marginalizadas que subsistem próximo de zonas húmidas e aquelas que não 

participam no planeamento de desenvolvimento, as que sofrem os impactos ambientais 

negativos de tais empreendimentos. Para muitas dessas comunidades a perda de áreas 

húmidas equivaleria a perder o seu modo de vida, portanto, os processos de planeamento 

devem levar a decisões justas e equilibradas que conciliem interesses regionais, nacionais ou 

mesmo internacionais com necessidades de segurança social, económicas e ambientais da 

população local. 

Para aprofundar esta questão, Jun et al., (2019) desenvolveu um mapeamento cognitivo que 

envolveu as perceções dos moradores de forma a identificar áreas sensíveis e vulneráveis 

numa zona húmida Ramsar na Coreia que precisam de ser cuidadosamente geridas. 

Observaram que a seleção científica de elementos do mapeamento cognitivo juntamente com 

dados ecológicos reforça o contributo desta metodologia para o planeamento e gestão do 

território para a promoção de meios de subsistência sustentáveis e a conservação ecológica, 
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bem como a potencial resolução de problemas e aumento da utilidade das áreas de uso do 

solo. No entanto, comentam que continua a ser um desafio equilibrar a qualidade dos meios 

de subsistência e o meio ambiente, especialmente entre áreas que são reconhecidas pelo seu 

alto valor ecológico. Adicionalmente, a partir do seu estudo assinalam que atividades como a 

monitorização, a vigilância, a limpeza e a orientação ou guia de área são potenciais 

oportunidades de participação da comunidade local, bem como uma alternativa para 

estabelecer a relação dos moradores com as áreas de conservação como no passado, dado o 

acesso restrito a muitas dessas áreas. Finalmente, os autores afirmam que a participação da 

comunidade local tem sido reconhecida como uma das chaves para o sucesso do planeamento 

e gestão do território, tanto para o meio ambiente como para a humanidade, ideia que foi 

reconhecida por organizações como a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (WCED) e a Convenção Ramsar (2000). 

Nesse sentido, Alonso et al., (2007) sugerem que um sistema integrado de gestão territorial 

pode apoiar e fomentar o compromisso da comunidade nos processos de tomada de decisão, 

levando a decisões mais assertivas, compartilhadas, responsáveis e bem aceites. Segundo Choi 

& Ng, (2017) as ONGs, como expressão organizada da sociedade civil, têm um papel 

fundamental na identificação de desenvolvimentos ambientalmente destrutivos, os que 

tornam visíveis por meio do seu exercício de participação pública nos processos de avaliações 

de impacto ambiental e planeamento urbano. Por fim, Mauerhofer et al., (2015) destacam a 

relevância da coordenação e da inclusão de diversos atores em múltiplos níveis, uma vez que 

as estratégias de governança participativa na governança da biodiversidade são cada vez mais 

reconhecidas como um mecanismo importante. Estes autores ressaltam que quando se 

enfatiza no desenvolvimento e manutenção de regras, o consenso atinge níveis mais elevados 

e a implementação multilateral torna-se mais fácil. No entanto, apontam que embora a 

coordenação seja um mecanismo fundamental para incluir atores em todos os níveis, a política 

contenciosa pode ser igualmente importante para esse fim. 

 

2.3. Desafios nos usos e transformações das zonas húmidas 
 

Uma segunda tendência identificada foi o estudo sobre como diferentes fatores podem 

acelerar a perda das zonas húmidas e aumentar a conflitualidade ambiental em torno desses 

ecossistemas, como por exemplo, o regime de uso do solo (formal e informal, público e 

privado), o aumento da população, a urbanização e diversas atividades humanas que 

interferem nos ciclos dos recursos associados às zonas húmidas (água, flora, fauna, solo, etc.). 

Dentro desses estudos, alguns investigações analisam que atividades como o ecoturismo, a 

educação ambiental e atividades recreativas, estão a ser promovidas por diferentes atores 

como propostas de conservação e atividades económicas alternativas em torno das zonas 

húmidas. 
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Asselen Sv et al., (2013) realizaram uma meta-análise que identifica os fatores globais de 

conversão de zonas húmidas. Nesse estudo, o crescimento populacional foi identificado como 

tendo uma correlação positiva significativa com a conversão de zonas húmidas. Da mesma 

forma, apontam que a agricultura, a silvicultura e as indústrias relacionadas à água contrastam 

com a proteção de zonas húmidas, sendo as atividades agrícolas a principal ameaça do uso do 

solo para estes ecossistemas, de acordo com estudos anteriores. Da Silva et al., (2020) 

observaram que a indústria agrícola e o intenso processo de urbanização podem ser 

considerados como os principais fatores diretos de conversão e degradação ambiental dos 

ecossistemas pantanosos, dadas as mudanças que ocorrem na cobertura da paisagem e a 

perda de naturalidade. Choi & Ng (2017) apontam que a mudança no uso do solo e a perda de 

habitat são as principais ameaças à biodiversidade, e particularmente no seu estudo, 

mostramcomo o aumento da urbanização afeta o entorno das zonas húmidas. De acordo com 

Jacob & Dupras (2020) o desaparecimento, a canalização, e o "endireitamento de zonas 

húmidas" são características de uma tendência mundial de gestão destas zonas e cursos de 

água para a produção e desenvolvimento agrícola. 

Segundo Peimer et al., (2017) a forma como são usados os recursos associados às zonas 

húmidas determina a probabilidade de um país selecionar mecanismos para sua proteção mais 

ou menos eficazes. Afirmam ainda que dependendo da fonte de renda de um país, pode haver 

um maior potencial de investimento no uso de terras agrícolas, desmatamento e extração de 

recursos naturais. Segundo Kim (2010), antes do reconhecimento das funções e serviços das 

zonas húmidas até a década de 1960, a abordagem económica que permitia que as zonas 

húmidas fossem exploradas principalmente para usos económicos prevalecia nos países 

desenvolvidos. Ao longo do tempo, foi feita a transição de uma abordagem económica para 

uma ecológica acompanhada de novos usos ou atividades, com o qual houve um aumento de 

atividades com abordagem sociocultural, como o ecoturismo, práticas de lazer, realização de 

eventos, atividades científicas, de pesquisa e educação, as quais têm sido desenvolvidas por 

atores públicos, privados e também por comunidades locais em diversos países. Assim, sob o 

reconhecimento da necessidade da reconversão de usos face aos impactos negativos de 

atividades como a agricultura e urbanização nas zonas húmidas, o turismo surgiu como uma 

atividade alternativa relevante. De acordo  com Buckley (2010), o turismo tornou-se um 

mecanismo comum de vincular as políticas de diminuição da pobreza com as políticas de 

conservação ambiental, pelo qual, cada vez mais está relacionado aos mecanismos de 

proteção de zonas húmidas é usado para justificar a conservação por razões económicas. 
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2.4. Conclusões 
 

A existência de políticas nacionais específicas para gestão de zonas húmidas, bem como o 

desenvolvimento de inventários nacionais atualizados, são identificados como avanços 

importantes no reconhecimento e proteção desses ecossistemas. Esses aspetos, como parte 

das diretrizes da Convenção Ramsar, não são cumpridos em todos os países, inferindo-se, 

assim, que os países aderentes tendem a fornecer apenas alguns segmentos das suas 

diretrizes. Analisa-se que o avanço nas políticas ambientais nesses aspetos depende de 

diversos fatores que partem do contexto económico, social e político específico dos países, 

uma vez que tendem a selecionar políticas (de diferentes tipos) ao mesmo tempo que 

equilibram ou ponderam diferentes objetivos económicos, sociais e ambientais e, 

especificamente, refletem o que um país deseja alcançar em relação aos usos e funções de 

ecossistemas específicos, por exemplo, zonas húmidas. 

Assim, as políticas ambientais neste caso poderiam ser cenários onde as prioridades gerais de 

cada país são disputadas e, em estudos mais aprofundados, cada país poderia estar localizado 

numa das fases de evolução das políticas de zonas húmidas “i) à era da exploração das zonas 

húmidas, ii) à era da transição política, iii) à era da conservação das zonas húmidas", apontada 

por Kim (2010), dependendo também se as suas políticas estão orientadas para a proteção dos 

serviços ecossistémicos ou, pelo contrário, englobam abordagens mais amplas de proteção da 

biodiversidade, ou ainda, essas abordagens poderiam estar relacionadas com o grau de 

democracia e com o compromisso de estabelecer áreas protegidas no país. 

Da mesma forma, relacionam-se como as formas de governos, ou os seus regimes políticos, 

podem influenciar a definição dos objetivos das políticas ambientais, as formas como definem 

as prioridades, e também a forma como as suas instituições são organizadas e coordenadas 

para implementar os objetivos e acordos ambientais internacionais, neste caso, a Convenção 

Ramsar. A ênfase é colocada na necessidade de entender a implementação desses acordos 

não de uma visão de cima para baixo, mas sim como um processo dinâmico em que vários 

atores interagem, incluindo atores supranacionais, como é o caso das instituições regionais 

vinculantes (regulamentos europeus) e figuras supranacionais como a Natura 2000 na Europa. 

Além disso, destaca-se o papel que as comunidades e as ONGs têm tido nos processos de 

implementação desses acordos ambientais em várias escalas, por meio dos seus processos de 

apropriação desses espaços e da participação que têm em cenários relacionados à sua gestão. 

Ressalta-se que os esforços para proteger esses ecossistemas se expandem significativamente 

com a participação ativa desses atores, uma vez que têm um papel importante na identificação 

de empreendimentos ambientalmente destrutivos e nos processos de avaliação de impacto 

ambiental e planeamento urbano. Reconhece-se também que ainda existem desafios em 

diferentes níveis para a participação cidadã nos processos de gestão ambiental. Esses desafios 
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refletem que a transição das políticas para abordagens mais ecológicas implica mudanças a 

nível institucional e social, a partir de cenários onde as visões são disputadas entre diversos 

atores, como ONGs, governos e atores privados. 

Destaca-se como nos últimos anos assistimos a um aumento da tendência mundial de adoção 

de métodos de proteção territorial em políticas ambientais para proteger áreas húmidas, por 

exemplo, o desenvolvimento de áreas de conservação ou a adoção de instrumentos de 

mercado (compensação baseado no mercado e programas de incentivo para a sua gestão). No 

entanto, esta também a inclusão de princípios como "nenhuma perda líquida" nos sistemas de 

gestão das zonas húmidas, o que resulta na necessidade de implementar um conjunto de 

mecanismos nacionais sólidos e políticas para prevenir a perda ou perdas adicionais destes 

ecossistemas, bem como a necessidade de desenvolver e implementar sistemas integrados de 

gestão territorial que monitorizem a eficácia das políticas, normas e mecanismos não 

regulamentares que protegem esses ecossistemas, e não apenas o uso de métodos de gestão 

territorial ou a adoção de instrumentos semelhantes ao mercado para a proteção das zonas 

húmidas. 

Por fim, conclui-se que apenas um dos documentos analisados incluiu especificamente na sua 

análise o papel dos sistemas de planeamento na gestão local das zonas húmidas e descreveu 

os desafios apresentados numa escala local, já que, de acordo com a Convenção Ramsar, essa 

é a escala onde são tomadas as decisões sobre o uso presente e futuro dos usos do solo e onde 

se encontram os sistemas de gestão mais próximos para esses ecossistemas. Portanto, é 

pertinente aprofundar neste estudo as contribuições que o planeamento territorial tem ou 

pode ter na gestão e proteção das zonas húmidas a várias escalas, e os desafios que enfrenta 

relativamente a estas matérias. 
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3.1. Objetivos e princípios da Convenção Ramsar 
 

No geral, o uso racional das zonas húmidas é o conceito chave que orienta o trabalho da 

Convenção Ramsar, o qual é definido como “a manutenção do caráter ecológico das zonas 

húmidas, alcançada através da implementação de abordagens ecossistémicas, no contexto do 

desenvolvimento sustentável” (Ramsar Convention Secretariat, 2016, p. 37). Assim, esta 

Convenção incentiva cada Parte Contratante ou país signatário a promover e cumprir o objetivo 

de conservar e utilizar racionalmente as zonas húmidas por meio de ações locais e nacionais, 

com base na gestão de recursos próprios e também da cooperação internacional. 

A Convenção está organizada em torno de três pilares: i) o uso racional de todas as zonas 

húmidas por meio de planos, políticas e legislação nacionais, medidas de gestão e educação 

pública; ii) a designação e gestão sustentável de zonas húmidas aptas para inclusão na Lista de 

Zonas Húmidas de Importância Internacional; e iii) a cooperação internacional em matéria de 

zonas húmidas transfronteiriças e espécies partilhadas (Ramsar Convention Secretariat, 2016). 

Nesse sentido, interessam aqui as recomendações formuladas pela Convenção no âmbito da 

Resolução XI.11, referida aos “Princípios para o planeamento e gestão de áreas húmidas 

urbanas e periurbanas”, identificados no contexto deste trabalho como diretrizes e 

indicadores para a inclusão das zonas húmidas no planeamento territorial. 

 

Resolução XI.11: “Princípios para o planeamento e gestão de áreas húmidas urbanas e 

periurbanas”   
 

Esta resolução foi adotada na 11ª Reunião da Conferência das Partes-COP, realizada em 

Bucareste, Romênia, em julho de 2012. Ela abrange as principais questões que afetam as zonas 

húmidas devido às pressões associadas à urbanização e fornece elementos importantes que 

devem ser considerados para o planeamento e gestão de zonas húmidas urbanas e 

periurbanas. 

Princípios normativos: 

1- As zonas húmidas e os vários serviços que prestam são elementos essenciais da 

infraestrutura em que se baseiam os assentamentos urbanos e periurbanos. 

2- A utilização racional das zonas húmidas contribui para a consolidação de áreas urbanas e 

periurbanas sustentáveis, tanto do ponto de vista social como ambiental. 

3- Qualquer degradação ou perda adicional de zonas húmidas como resultado do 

desenvolvimento ou planeamento urbano deve ser evitada e, quando isso não for possível, 

qualquer impacto deve ser mitigado e quaisquer efeitos residuais devem ser 

adequadamente tratados, por exemplo, por medidas de compensação, como a 

restauração de zonas húmidas. 
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4- A plena participação das comunidades indígenas e locais, municípios e setores 

governamentais que participam dos processos de decisão relacionados ao ordenamento 

do território urbano e periurbano e gestão de zonas húmidas é crucial para a criação de 

assentamentos urbanos e periurbanos sustentáveis. 

5- Os governos devem prestar atenção prioritária às ameaças de calamidades naturais e 

desastres causados pelo ser humano e os seus impactos nas populações urbanas e zonas 

húmidas, e tomar medidas convergentes para fortalecer a resiliência a desastres. 

Princípios práticos: 

1- Conservação de zonas húmidas: i) No desenvolvimento urbano, a destruição de zonas 

húmidas deve ser evitada sempre que possível. 

2- Restauração e criação de zonas húmidas: i) As zonas húmidas terão de ser recuperadas 

e/ou criadas reconhecendo a sua condição de elemento de infraestrutura de gestão urbana 

e especialmente de gestão hídrica, para manter ou melhorar as características ecológicas 

e otimizar a prestação de serviços ecossistémicos, ii) As oportunidades para restaurar as 

zonas húmidas devem ter prioridade sobre a criação de novas zonas húmidas. A criação de 

zonas húmidas será incentivada de acordo com as regulamentações de cada Parte 

Contratante, mas somente será criada quando não houver outras alternativas e estiverem 

relacionadas a projetos económicos e sociais, levando em consideração os serviços 

ecossistémicos. 

3- Reconhecimento do valor das zonas húmidas: i) Serão procuradas oportunidades para 

reduzir a pobreza urbana, otimizando os serviços ecossistémicos das zonas húmidas 

utilizadas de forma sustentável, de acordo com os princípios do uso racional, ii) Os dilemas 

que possam surgir em termos de opções de subsistência e distribuição de benefícios 

económicos, tanto ao nível do mercado como do governo, serão devidamente 

considerados, iii) Os sistemas de incentivos serão aplicados tanto dentro como fora dos 

ambientes urbanos, por exemplo, com base no pagamento de serviços ambientais, que 

contribuem para a proteção das zonas húmidas, iv) O valor das zonas húmidas, nas suas 

várias facetas, será claramente explicado aos urbanistas, para o terem em conta nos seus 

processos de decisão. Nos programas de desenvolvimento urbano, será feita referência 

explícita aos custos atribuíveis à perda e degradação das zonas húmidas. 

4- Participação dos interessados diretos: i) As práticas de desenvolvimento urbano e gestão 

de zonas húmidas serão regidas pelos princípios de inclusão, empoderamento e 

participação das comunidades indígenas e locais, ii) As atividades de governança para o 

desenvolvimento urbano e gestão de zonas húmidas serão de natureza participativa, 

abrangendo todas as partes interessadas relevantes e descentralizadas para o nível mais 

baixo apropriado em cada caso. 

5- Planeamento Integrado: i) O planeamento temático será utilizado como instrumento 
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essencial para salvaguardar as zonas húmidas e os serviços ecossistémicos que elas 

oferecem, tanto nos assentamentos urbanos como em outros ambientes, ii) A 

consideração das zonas húmidas no contexto das necessidades de planeamento urbano 

será totalmente integrada nos elementos mais amplos do planeamento espacial (como a 

Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas adotada pela Resolução X.19, a gestão de 

recursos hídricos, o desenvolvimento de infraestrutura de transporte, produção agrícola, 

abastecimento de combustível, etc.), iii) Locais alternativos que evitem a degradação ou 

perda de zonas húmidas, ou outros ecossistemas naturais serão identificados para 

iniciativas de desenvolvimento urbano planeado (tanto dentro como fora do setor formal). 

 

3.2. Sistema de ordenamento territorial da Colômbia 
 

A organização político-administrativa da Colômbia 

A estrutura administrativa e política do país é constituída por três níveis – o nacional, o 

departamental e o municipal ou distrital. O nível nacional é representado pelo governo central 

e pelos respetivos ministérios. O nível departamental é constituído por 32 departamentos 

descentralizados, e as suas respetivas instituições denominadas “governadorias". Distribuídos 

nos 32 departamentos, existem 1.123 municípios, cada um com seu respetivo governo 

municipal. Estas divisões do território são conhecidas como entidades territoriais, categoria 

que também é designada aos territórios de comunidades étnicas (indígenas). 

Breve perspetiva histórica da evolução do Sistema de Planeamento da Colômbia 

Segundo Renjifo (2017) a Colômbia, assim como outros países da América Latina, passou por 

diferentes tipos de planeamento, caracterizando-se inicialmente (anos 60-80) por uma 

planificação de tipo mais normativa, indicativa e centralista, o qual pretendia padronizar e 

controlar os diversos aspetos do desenvolvimento do país. Depois dos anos 80, a Colômbia 

adota uma planificação económica e social, visão fornecida pela Constituição de 1991 e as 

posteriores regulações do ordenamento e desenvolvimento territorial no país. 

De acordo com o 1º art. da Constituição Política (1991) , a Colômbia “é um Estado social de 

direito, organizado sob a forma de uma república unitária, descentralizada, com autonomia 

das suas entidades territoriais, democráticas, participativas e pluralistas (...)”. A sua declaração 

foi um ponto culminante para a autonomia política, administrativa e fiscal das entidades 

territoriais, as quais poderiam gerir os seus recursos e interesses, embora dentro dos limites 

constitucionais e legais, tornando os municípios efetivos como uma “autoridade local e 

entidade fundamental político-administrativa do Estado que garantiria o bem-estar geral e a 

melhoria da qualidade de vida da população (Suelt-Cock & Osorio, 2011). 

A partir da modificação constitucional, o planeamento tornou-se mais participativo e 

estratégico: “As novas propostas de planeamento trazem consigo uma nova perspetiva de 



23  

focalização nos problemas urbanos, onde as comunidades locais, os seus interesses e a sua 

colaboração adquirem maior relevância. Conjuntamente os governos locais vão reforçando um 

papel de liderança na sociedade civil que representam” (Montes Lira, 2001, p. 22Após esta 

modificação permanece o Plano de Ordenamento Territorial (POT) como o principal 

instrumento de planeamento para a organização político-administrativa. Em 2011, com a 

criação da Lei Nacional de Ordenamento, estabelecem-se as normas para a formulação dos 

planos municipais e distritais, assistidos pelo Departamento Nacional de Planeamento (DNP). 

Os instrumentos do Sistema de Planeamento da Colômbia 

No país, a gestão do desenvolvimento territorial está dividida em duas áreas: o planeamento 

para o desenvolvimento territorial e o ordenamento territorial (Ver figura 2). Os instrumentos 

utilizados são principalmente os planos de desenvolvimento e planos de ordenamento. Estes 

instrumentos são formulados à escala nacional, departamental, municipal uo distrital e para 

áreas metropolitanas. 

Os planos de desenvolvimento territorial incluem a visão económica, social e ambiental para 

o território, definem as estratégias, programas, objetivos e metas, as prioridades e as linhas 

de ação generais, para conduzir o território ao estado futuro desejado. Neste sentido, estes 

instrumentos constituem uma rota para o desenvolvimento de todas as entidades territoriais 

num período de quatro anos, correspondente a uma vigência de qualquer administração. Estes 

planos são construídos a partir dos diagnósticos socioeconómicos, políticos e culturais 

existentes e com o programa de governo do representante eleito em cada entidade territorial. 

Os Planos de ordenamento territorial determinam o modelo de ocupação territorial e a 

regulação do uso do solo. São documentos de caráter técnico-normativo que têm como 

objetivo ordenar o território em todos os níveis. São distintos dos Planos de desenvolvimento 

territorial, tendo 12 anos de vigência para os municípios ou distritos e áreas metropolitanas, e 

de 16 anos para os departamentos. Assim, a sua vigência é de longo prazo e corresponde a três 

períodos administrativos para os municípios e quatro para os departamentos. 
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Figura 2. Instrumentos de Planeamento nos diferentes níveis territoriais da Colômbia. 
 

Adaptado de (Umaña & Quilindo, 2018). Tradução própria. 

 

3.3. Sistema de ordenamento territorial de Portugal 

 
A organização político-administrativa de Portugal 

A estrutura administrativa e política do país é constituída por três níveis – o central, o regional 

e o local. O nível central é representado pelo governo e pelos respectivos ministérios. O nível 

regional é composto por 20 distritos, cada um governado pela sua respetiva assembleia. Por 

fim, o nível local é composto por aproximadamente 305 municípios, administrados por uma 

Assembleia e uma Câmara Municipal. 

Breve perspetiva histórica da evolução do Sistema de Planeamento de Portugal 

Segundo Campos & Ferrão, (2015), o ordenamento em Portugal teria os seus primeiros 

processos no final do século XIX e início do século XX, quando foram desenvolvidos os 

primeiros planos para o melhoramento da gestão das atividades rurais (particularmente 

agroflorestais) e o controlo da expansão das cidades. Um momento importante foi a criação 

dos planos de urbanização durante a década de 1930, acompahados de políticas do uso do 

solo, projetos de crescimento urbano e infraestruturas de impacto nacional. A partir da década 

de 1970, o planeamento regional surge como uma nova linha de política, e com ele, surgem 

novas preocupações relacionadas a realização de planos de desenvolvimento de habitação ou 

localização industrial; e também se faz necessário rever as desigualdades territoriais existentes 

no modelo urbano-industrial do país. Após a entrada de Portugal na UE em 1986, verifica-se 

um afluxo significativo de investimentos em  domínios com impacto  no território, como 

infraestruturas de transportes e comunicações, bem como equipamentos de educação e 

saúde. Na década de 1990, novas reformas foram realizadas para reestruturar e consolidar 
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formalmente o planeamento territorial, devido aos problemas decorrentes dos conflitos no 

uso do solo e da expansão urbana desordenada, gerando críticas às formas como as ações de 

planeamento eram direcionadas enquanto a eficácia e à coerência interna do próprio sistema 

(Fidélis, 2000). Para esta década, seria formulado o Decreto-Lei 69, de 2 de março de 1990, 

que regulamenta a elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), 

bem como busca simplificar os requisitos para elaboração dos Planos Diretores Municipais 

(PDM). Posteriormente, seria executado o Decreto-Lei 380, de 22 de setembro de 1999, que 

redefiniria os instrumentos de gestão territorial, apresentando uma nova classificação do 

sistema de gestão territorial e dando mais relevância ao componente participativo no processo 

de ordenamento. 

Os instrumentos do Sistema  de Planeamento de Portugal 

A política de gestão do território em Portugal é gerida através de dois grandes instrumentos: 

os programas, que estabelecem as orientações para o desenvolvimento territorial, e os planos, 

que propõem ações específicas para a organização do território. Ao mesmo tempo, os 

instrumentos de planeamento estão distribuídos em quatro escalas: nacional, regional, 

intermunicipal e municipal. 

A nível nacional, são geridos dois instrumentos: O programa nacional de política de 

ordenamento do território, que estabelece as principais estratégias de ordenamento do 

território nacional, define instrumentos de cooperação com outros membros da União 

Europeia e é um quadro de referência para os outros planos territoriais; e os Programas 

Setoriais, que têm como foco a organização de políticas num determinado setor ou área de 

interesse público, influenciando o planeamento do território. Na escala regional, são utilizados 

os programas regionais que propõem a estratégia de desenvolvimento territorial da região, 

que funciona como uma articulação entre as diretrizes definidas em escala nacional e os 

instrumentos de desenvolvimento utilizados nos níveis sub-regional e local. Na esfera 

intermunicipal, são utilizados diversos instrumentos, incluindo programas intermunicipais, 

planos de urbanização, planos diretores e planos de pormenor. Esses programas possibilitam 

a articulação de ações entre os municípios, podendo definir sistemas urbanos, usos do solo e 

modelos de ocupação. Finalmente, no nível municipal, são utilizados três instrumentos: o 

plano diretor municipal, que define a estratégia de desenvolvimento territorial municipal, 

incluindo o modelo territorial, a gestão e localização de equipamentos, a política do solo e a 

articulação com outros municípios; o plano de urbanização, que especifica o modelo de 

ocupação estabelecido no plano diretor; e o plano de pormenor, que estabelece regras 

específicas para o desenvolvimento de infraestruturas, a integração paisagística, entre outras 

ações de interesse geral. 
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3.4. Estudo de caso “La Vaca-Techovita” do Complexo urbano de zonas húmidas de 
Bogotá 

 

Mais conhecida como “La Vaca”, também é conhecida como “Techovita”, referindo-se ao 

nome do cacique indígena1 a quem pertenciam os territórios onde hoje se localiza esta zona 

húmida, na localidade de Kennedy, a sudoeste da cidade (Ver figura 3). “La Vaca- Techovita” 

é um ecossistema intermédio entre o aquático e o terrestre, possui áreas húmidas, semi- 

húmidas e secas (Jardín Botánico de Bogotá, 2022). É uma das 11 zonas húmidas declaradas em 

2018 como sítio Ramsar e um dos 17 ecossistemas declarados como Reservas Distritais de 

Zonas Húmidas de Bogotá que fazem parte da Estrutura Ecológica Principal da cidade. Pertence 

à sub-bacia do rio Fucha, inserida na bacia do rio Bogotá (Ver tabela 1). 

Figura 3. “La Vaca-Techovita” nos Parques Ecológicos Distritais de Zonas Húmidas (PEDH). 
 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2018). https://www.minambiente.gov.co/normativa/decretos/ 
 
 

1 Governador que representa a autoridade tradicional (política e espiritual) das comunidades indígenas, 
caracteriza-se por ser uma pessoa adulta e conhecedora da cultura da sua comunidade. 

https://www.minambiente.gov.co/normativa/decretos/
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Tabela 1. Caracterização geral dos dois sítios. 

 

Caracteristicas/ 
Sítio 

Lago Pateira de Fermentelos “La Vaca- Techovita” do Complexo 
urbano de zonas húmidas de Bogotá 

Tipo Periurbana- adjacente a uma área 
urbana. 

Urbana- totalmente imersa dentro da 
matriz urbana da cidade. 

 
Área 

A área do sítio é de 1559 ha. A área 
ocupada por zonas húmidas é de 459 

ha. (Ramsar Convention, 
2012a) 

Zona norte: 5,72 ha 
Zona Sul: 2,24 ha. 

Total: 7,96 ha. (SDA-Bogotá, 2009) 

Localização e 
população 

Município de Águeda: 46.131 
habitantes 
(INE, 2021) 

Localidade de Kennedy na Cidade de 
Bogotá: 1’019.748 habitantes 

(DANE, 2018) 

Data da declaração 
como sítio Ramsar 

12 de março de 2012 6 agosto 2018 

 
Autoridade de 

gestão 

 
Câmara Municipal de Águeda 

Secretaria Distrital do Ambiente (SDA) de 
Bogotá e Companhia de Aqueduto e 

Esgotos de Bogotá (EAAB). 

 
Possessão/ 

propriedade da 
terra 

No sítio Ramsar e os seus arredores: 
maioritariamente propriedade 

privada, algumas áreas pertencem 
ao Estado, outras, apesar de serem 

áreas privadas, são do domínio 
público. 

(Ramsar Convention, 2012a) 

a) No sítio Ramsar: Existem áreas de 
propriedade pública, pertencentes à 
administração local. Há também prédios  

usados por proprietários privados. 

b) No entorno: proprietários 
privados/particulares. (Ramsar 

Convention, 2019) 

 

Como parte do sistema hídrico da capital do país, atua como conector ecológico do território 

urbano e rural e fornece abrigo e habitat a espécies de aves, mamíferos e herpetos. De acordo 

com a Fundación Humedales Bogotá (2022), nesta zona húmida existem 85 espécies de aves, 

anfíbios da espécie Rã da savana (Dendropsophus labialis), répteis da espécie Serpente da 

savana (Atractus crassicaudatus) e mamíferos da espécie Rato doméstico (Mus musculus). Tal 

como todas as zonas húmidas do Distrito, esta zona húmida tem sido afetada por diversos 

fatores relacionados com as alterações do uso do solo, uma vez que anteriormente se 

localizava em zonas rurais afastadas do perímetro urbano que foram progressivamente 

incorporadas no desenvolvimento urbano da cidade, na maioria das vezes, por meio de 

processos de invasão e ocupação informal (SDA-Bogotá, 2009). Atualmente, está dividido em 

dois setores, o setor norte e o setor sul, separados por uma área densamente urbanizada e 

povoada que os distancia aproximadamente 600 metros (medidas próprias a partir do uso do 

Google Earth Pro). 

Ao longo dos anos, o avanço da urbanização levou este ecossistema a “uma elevada perda da 

biodiversidade típica das zonas húmidas desta região devido à redução da área e 
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fragmentação, contaminação, entupimento e déficit hídrico”. (SDA-Bogotá, 2021). Esses 

efeitos fizeram com que cada setor tivesse um desenvolvimento relativamente independente, 

sendo o setor sul, em comparação, o mais reduzido e afetado por essas dinâmicas, que no 

entanto, vem sendo recuperada nos últimos anos pelas ações da Secretaria Distrital do 

Ambiente e da comunidade presente na área. (Ver figura 4). De fato, essa diferenciação é 

realçada pelo facto de a Convenção Ramsar ter levado em consideração apenas o setor norte 

na sua declaração do complexo urbano Distrital de zonas húmidas. Neste trabalho, porém, 

inclui-se todo o ecossistema, como é abordado no seu Plano de Gestão Ambiental. 

Figura 4. “La Vaca-Techovita” setor norte e sul. 
 

Setor norte (a) Setor sul 2016 (b) Setor sul 2022 (c) 

   

Fonte: a- Fundación Humedales Bogotá, 2022, b e c-Google Earth Pro (2022) 
 

Atualmente, é reconhecido o alto nível de apropriação que a comunidade local gerou em torno 

desse ecossistema, o que se expressa na existência de diferentes organizações ambientais, que 

têm realizado diversos processos para a gestão e conservação, incluindo processos de 

participação e interação direta com as instituições responsáveis pela sua gestão, o qual, é o 

caso da organização Fundación Grupo Banco de Semillas, formada principalmente por 

mulheres líderes ambientais da localidade de Kennedy, em Bogotá. 

 

3.5. Estudo de caso Lago Pateira de Fermentelos e os vales de Águeda e Cértima 
 

De acordo com (Almeida, 2006): “O nome “Pateira” deriva do termo “pato” e do sufixo “eira” 

que significa abundância e designa vários pontos da bacia hidrográfica do Vouga que formam 

pequenas lagoas permanentemente alagadas”. Segundo a autora, este lago é um antigo e largo 

braço de mar onde desaguavam separadamente os rios Águeda, Vouga e Cértima, antes da 

formação da Ria de Aveiro. Aquele braço de mar fechado pela sedimentação dos três rios 

provocou o aparecimento de um único curso de água, hoje conhecido por Rio Vouga. Assim, a 

Pateira localiza-se no distrito de Aveiro na zona centro de Portugal, abrangendo parte dos 
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Concelhos de Aveiro, Oliveira do Bairro e Águeda, e das Freguesias de Oiã, Requeixo, Óis da 

Ribeira, Fermentelos e Espinhel. O seu centro urbano mais próximo é a cidade de Águeda. Faz 

parte da bacia hidrográfica do rio Cértima, que por sua vez está inserida na bacia hidrográfica 

do rio Águeda e esta, na do Rio Vouga. (Ver figura 5). 

A Pateira de Fermentelos constitui uma zona húmida classificada como sensível pelo Decreto- 

Lei N.º 152/97 de 19 de Junho e encontra-se inserida no interior da área classificada como 

Rede Natura 2000, designadamente na Zona Especial de Conservação PTCON0061 – Ria de 

Aveiro e na Zona de Proteção Especial PTZPE0004. A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica 

europeia de áreas de conservação da biodiversidade e é o principal instrumento vinculativo de 

conservação da natureza na União Europeia. 

Figura 5. Localização da Pateira de Fermentelos na bacia hidrográfica do rio Vouga. 
 

Fonte: (PROMAN, 2015, p. 7 baseado em SENA, 2007) 
 

Em 2012 foi declarado como um dos Sítios Ramsar, compreendendo o Lago e algumas áreas 

da sua envolvente, abrangendo assim um mosaico de habitats de zonas húmidas, caniçais e 

sapais, bem como vegetação ribeirinha. Este local está inserido num sistema natural de 

planícies aluviais dos rios Águeda e Cértima, diretamente ligados aos ecossistemas lagunares, 

com áreas com canais de irrigação e arrozais nas áreas localizadas a sul. 
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Segundo a Convenção Ramsar (2012) a Pateira é um dos maiores lagos de água doce da 

Península Ibérica, que abriga importantes populações de 15 espécies de aves migratórias e 

ameaçadas (por exemplo, Ardea purpurea- em perigo de extinção) das quais doze espécies têm 

status de vulneráveis (por exemplo, Ixobrychus minutus, Circus aeruginosus e Porphyrio 

porphyrio). Quanto à herpetofauna, existem várias espécies na Pateira e nas suas áreas 

adjacentes, como a Salamandra, Hyla arborea, Bufo bufo, Anguis fragilis, entre outras. Entre 

os mamíferos encontra-se a lontra (Lutra lutra). 

Figura 6. Lago da Pateira. 
 

Fonte: Fotografía própria. 22 de septembro de 2022 

Segundo a Convenção Ramsar (2012), os principais fatores de ameaça que podem afetar o 

estado ecológico deste Lago são essencialmente a agricultura intensiva, pecuária e 

contaminação da água e do solo por infraestruturas industriais e urbanas. Outra ameaça ao 

ecossistema é a presença de espécies invasoras de flora (jacintos de água- Eichhornia crassipes) 

e fauna (lagostim vermelho do Louisiana Procambarus clarkii), o que afeta não só o 

desenvolvimento das espécies nativas como também a realização de atividades como a pesca 

e o recreio náutico. 

Tal como no caso da “La Vaca- Techovita”, é reconhecida a apropriaçãoque a população local 

possui deste ecossistema, demonstrada pelo desenvolvimento de atividades económicas e 

culturais, como pesca, observação de aves, caminhadas, outras atividades de lazer como 

passeios de barco, além do desenvolvimento de atividades económicas como a agricultura. A 

este respeito, (Mota, 2011) afirma: “A pesca era, a par da apanha do moliço, importante 

atividade económica familiar na lagoa envolvendo os homens, mulheres e raparigas”. Esta 

apropriação também é demonstrada pela existência de organizações ambientais que têm 

realizado ações de conservação neste Lago, como é o caso da organização Quercus-Aveiro. 
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3.6. Metodologia da análise macro e micro 
 

A metodologia aborda a análise em duas escalas, a escala nacional e local, e cada uma se 

relaciona com o cumprimento de um objetivo específico da investigação. O propósito da 

análise macro é analisar a inclusão dos objetivos e princípios da Convenção Ramsar nas 

políticas e leis ambientais nacionais relacionadas à gestão de áreas húmidas e na legislação 

nacional relacionada ao ordenamento do território. Os textos analisados em cada pais foram 

a documentação estrutural da conservação da natureza, particularmentea referida à gestão 

das zonas húmidas (cinco documentos por país) e os documentos referidos ao ordenamento 

do território no nível nacional (2 documentos por país), os quais são referidos nos resultados. 

A análise micro tem como objetivo analisar como os princípios e objetivos promulgados pela 

Convenção Ramsar e os planos de gestão das zonas húmidas escolhidas estão considerados 

nos regulamentos dos planos diretores de cada município, Bogotá e Águeda, respetivamente. 

No caso de Bogotá, foi analisado o plano de gestão ambiental da zona húmida "La Vaca- 

Techovita", realizado em 2009 pela Secretaria do Meio Ambiente de Bogotá. No caso de 

Portugal, uma vez que não possui um plano de gestão específico para esta zona húmida, foi 

analisada a Ficha referida à Zona de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro do Plano Sectorial 

da Rede Natura 2000, o qual constitui um instrumento das políticas de ordenamento do 

território e de ambiente referido ao quadro europeu. 

Assim, para alcançar esses objetivos, o método de pesquisa foi baseado em uma análise 

bibliográfica e a realização de entrevistas semi-estruturadas desde uma perspetiva 

comparativa entre países, dividida em quatro momentos, correspondentes a cada resultado 

apresentado no capítulo 4.  

1. O primeiro momento desenvolve um exercício de reconhecimento inicial dos documentos 

de escala nacional e local da Colômbia e Portugal através da identificação das 10 palavras 

mais usadas em cada texto (com a ferramenta https://wordcounter.net/), onde foi 

realizado um processo manual de eliminação das palavras não relevantes, como pronomes, 

preposições, números, sinais e símbolos, conjunções, verbos auxiliares, etc, e a visualização 

destes conteúdos a través da técnica da nuvem de palavras (usando 

https://www.wordclouds.com/). As nuvens de palavras são uma técnica utilizada na análise 

de dados qualitativos para visualizar e resumir o conteúdo de documentos, onde as palavras 

são organizadas por tamanho de acordo com a proporção do seu uso nos documentos 

(Lohmann et al., 2015). 

2. O segundo momento foi a e elaboração de 6 fatores de análise (Ver Tabela 1), com os seus 

respetivos indicadores, para estimar o grau de incorporação ou integração dos objetivos e 

princípios da Convenção Ramsar nos documentos. Esses fatores foram elaborados com 

base na Resolução XI.11 sobre os “Princípios para o planeamento e gestão de áreas 

https://wordcounter.net/
https://www.wordclouds.com/
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húmidas urbanas e periurbanas” e em elementos relevantes extraídos da revisão de 

literatura. O processo foi desenvolvido a traves da leitura integral dos documentos para 

identificar as referências relacionadas a gestão das zonas húmidas e os recusos hídricos, 

em seguida, estas referências foram compiladas numa matriz e relacionadas a cada fator 

de análise e os seus respetivos indicadores, posteriormente estas foram classificadas por 

referências diretas e totais, com a qual foi possível realizar um análise mais aprofundado 

de cada fator. As referências diretas são aquelas que relacionam claramente o indicador às 

zonas húmidas, e as indiretas são as menções gerais à gestão dos recursos hídricos 

encontradas nos documentos, por exemplo, à gestão de bacias, rios, etc. As referências 

totais são a soma das referências diretas e indiretas. 

 

Tabela 2. Fatores de análise propostos 

Fatores                                                               Indicadores 

 
1.   Os países 

conservam as 
zonas húmidas 

1.1. Definem objetivos e enfoques da política ambiental referente às zonas 
húmidas. 

1.2. Adoptam o princípio de precaução e medidas de compensação. 

1.3. São contemplados aumentos significativos da área, número, conectividade 

ecológica e designações das zonas húmidas. 

2. Restauram 

zonas húmidas 

2.1. Recuperam zonas húmidas reconhecendo a sua condição de elementos de 

infraestrutura de gestão urbana e especialmente de gestão hídrica. 

 
3.   Os países 

reconhecem o 
valor das zonas 
húmidas 

3.1. Completam e usam um inventário nacional de zonas húmidas. 

3.2. Identificam fatores de conflito nas zonas húmidas e abordam dos dilemas 
que possam surgir em torno do seu uso. 

3.3. Aplicam sistemas de incentivos tanto dentro como fora dos ambientes 
urbanos, por exemplo, com base no pagamento de serviços ambientais. 

3.4. Reconhecem os custos atribuíveis à perda e degradação das zonas húmidas. 

4. Participação dos 
interessados 

diretos 

4.1. As práticas de planeamento, desenvolvimento urbano e gestão de zonas 
húmidas são regidas pelos princípios de inclusão, empoderamento e 
participação das comunidades locais. 

 
 

5.   Existe um 
planeamento 
integrado 

5.1. Utilizam o planeamento temático como instrumento essencial para 
salvaguardar as zonas húmidas e os serviços ecossistêmicos que elas oferecem, 
tanto nos assentamentos urbanos como em outros ambientes. 

5.2. Regulamentam o regime de uso das zonas húmidas e promovem uma maior 
sustentabilidade de setores-chave quando as afetam. 

5.3. Consideram as zonas húmidas no contexto das necessidades de planeamento 

urbano será integrada nos elementos mais amplos do planeamento espacial. 

6.   Coordinação 

institucional 

6.1. Existem estratégias de coordenação entre as instituições encarregadas da 

implementação dos objetivos de gestão das zonas húmidas em cada país. 



33  

Este momento concentra-se numa análise quantitativa e qualitativa com base na 

elaboração de gráficos onde é apresentado o número de vezes que os documentos se 

referem a gestão dos recursos hídricos e das zonas húmidas, portanto, a cada fator 

analítico, desenvolvendo assim, comparações entre países e entre tipos de documentos 

(conservação da natureza, ordenamento do território e documentos de escala local).  

3. O terceiro momento desenvolve a análise por fatores a nível nacional. Esta análise procura 

aprofundar e comparar a forma como cada país integra a gestão dos recursos hídricos e 

zonas húmidas nas suas políticas e leis ambientais, bem como na sua documentação sobre o 

ordenamento do território a nível nacional. 

4. O quarto momento desenvolve a análise a nível local com o objetivo de aprofundar a forma 

como a Convenção Ramsar é implementada a nível local e como o ordenamento do 

território pode contribuir para o seu desenvolvimento, foram realizadas 5 entrevistas 

semiestruturadas a atores-chave que estão diretamente relacionados com a sua 

implementação em cada um dos municípios ou cidades dos casos estudados. Dois delas 

foram realizadas para o caso de Portugal e três para o caso da Colômbia, correspondentes 

a entrevistas com líderes de organizações ambientais que trabalham na conservação de 

zonas húmidas em cada país e autoridades municipais ambientais responsáveis pela 

coordenação e implementação de planos de gestão para cada uma das zonas húmidas 

estudadas. 

Para facilitar a leitura das figuras apresentadas nos resultados, especificamente na análise 

geral dos fatores analíticos, foram geradas a siguientes siglas: 
 

Tabela 3. Siglas para os documentos estudados 

Documentação da Colômbia 

Escala nacional- Documentos referentes à conservação da natureza e zonas húmidas 

DRU     Decreto N° 1076 de 2015 "Por meio do qual é expedido o Decreto regulamentar único do Setor Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável”. 

PNZH   Política Nacional para Zonas Húmidas Internas da Colômbia Decreto 624 de 2007. 
LCR  Lei 357 de 1997- “Por meio da qual é aprovada a "Convenção Relativa às Zonas Húmidas de Importância 

Internacional Especialmente como Habitat para Aves Aquáticas", assinada em Ramsar em dois (2) de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e um (1971)”. 

RUCM Resolução 0157 de 2004- “Por meio do qual o uso, a conservação e  gestão sustentável de zonas húmidas 
são regulamentados e os aspectos relacionados são desenvolvidos em aplicação da Convenção Ramsar”. 

RGT  Resolução 196 de 2006- "Por meio do qual é adotado o guia técnico para a formulação de planos de 

gestão de zonas húmidas na Colômbia".
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Escala nacional- Documentos referentes ao ordenamento do território 

LOOT   Lei 388 de 1997 “Lei orgânica do ordenamento do território”. 
NOT Lei 1454 de 2011 (28 de junho) "Pela qual são ditadas as normas orgânicas sobre o ordenamento do 

território e outras disposições são alteradas". 

Escala local 

POT Decreto 555 de 2021-Plano de ordenamento Territorial-POT. “Bogotá Reverdece 2022- 2035”. 

PGA Plano de gestão ambiental aprovado para a zona húmida “La Vaca-Techovita”. 

 
Documentação de Portugal 

Escala nacional- Documentos referentes à conservação da natureza e zonas húmidas 

RJCB Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho. Regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade. 

ENCNB  Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio, Estratégia Nacional de Conservação da 
Natureza e Biodiversidade 2030. 

LDA Lei n.º 58/2005. Lei da água. 

CZHI  Decreto n.º 101/80, de 9 de Outubro. “Aprova para ratificação a Convenção sobre Zonas Húmidas de 
Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas”. 

RPPR  Decreto-Lei n.º 45/94. “Regula o processo de planeamento de recursos hídricos e a elaboração e 
aprovação dos planos de recursos hídricos”. 

Escala nacional- Documentos referentes ao ordenamento do território 

BGPPU   Lei n.º 31/2014, 30 de maio. Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território 
e de urbanismo. 

RIIG       DL n.º 80/2015, de 14 de Maio. Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

Escala local 

ZPE  Ficha da Rede Natura 2000 referida a Zona de Proteção Especial (ZPE) PTZPE0004 – Ría de Aveiro, criada 
pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro. 

PDM  Regulamento do Plano Diretor Municipal de Águeda (Aviso n.º 3341/2012, de 1 de março). 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS “A CONVENÇÃO 
RAMSAR NO NÍVEL NACIONAL E LOCAL” 
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4.1. Reconhecimento inicial dos documentos a partir das nuvens de palavras 
 

Numa perspetiva comparativa entre países, a análise permite apresentar as principais 

tendências temáticas dos documentos a partir da identificação das dez palavras mais utilizadas 

neles a partir utilização da técnica das nuvens de palavras. 

Escala nacional-Documentos referentes à conservação da natureza e das zonas húmidas 

Foram analisados dez documentos, cinco documentos por país (ver tabela 3). Cada país possui 

um decreto macro que compila a regulamentação existente para a matéria ambiental. Para o 

caso português, as palavras ou tendências que mais se destacaram neste documento macro 

foram conservação, biodiversidade e áreas protegidas. Para a Colômbia, a principal referência 

foi o exercício da autoridade ambiental e a promoção da sustentabilidade, onde o único 

recurso nomeado é a água, o que denota uma preocupação particular com este recurso. 

Adicionalmente, mostra-se que em Portugal existe uma estratégia nacional de conservação da 

natureza que não tem equivalência na Colômbia. Neste documento, a preocupação é mais uma 

vez a conservação e a biodiversidade. 

Relativamente à regulamentação específica sobre recursos hídricos e zonas húmidas, é 

mostrado que Portugal tem uma Lei da Água que regula os recursos hídricos e a Colômbia tem 

uma política nacional específica para zonas húmidas. Na Lei da Água, a preocupação com a 

regulamentação desse recurso fica evidente a partir de palavras como “medidas, planos, lei, 

gestão, uso”. No caso colombiano, as palavras “conservação, sustentável, ecossistemas” 

aparecem referindo-se à definição dos objetivos desta política. 

Em seguida, é evidente que ambos os países possuem um Decreto com o qual aprovam a 

Convenção Ramsar no marco regulatório nacional e aceitam os princípios e compromissos nele 

estipulados. Em ambos casos, entre as palavras mais destacadas estão "Convenção, partes 

contratantes, internacional, lista, conservação e aves aquáticas", que constituem um 

vocabulário relativo aos objetivos desta Convenção. Consecutivamente, no caso colombiano 

existe uma resolução que regulamenta o uso, conservação e gestão sustentável das zonas 

húmidas, que não tem equivalência em Portugal. Nessa resolução, destacam-se palavras 

relacionadas à gestão desses ecossistemas e às entidades responsáveis por sua gestão: 

“ministério, autoridades, resolução, plano” e o termo sustentabilidade reaparece. Por último, 

existe um decreto específico em cada país que regulamenta o processo de formulação de 

planos de gestão, que no caso colombiano refere-se especificamente aos planos de gestão das 

zonas húmidas e no caso português aos planos de recursos hídricos. No caso colombiano, 

destacam-se as palavras “características e formulação” e no caso de Portugal “recursos                     

hídricos e bacia”, destacando esta escala de gestão dos recursos hídricos. 
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Tabela 4. Comparação de documentos referentes à conservação da natureza e zonas húmidas. 

 

Portugal Colômbia 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho. Regime 
jurídico da conservação da natureza e  da 

biodiversidade. 

Decreto Número 1076 de 2015 "Por meio do qual  é 
expedido o Decreto Regulamentar único do Setor 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável” 

 

 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, 
de 7 de maio, Estratégia Nacional de Conservação 

da Natureza e Biodiversidade 2030. 

Sem documento equivalente. 

 

 

Lei n.º 58/2005. Lei da água. Política Nacional para Zonas Húmidas da Colômbia 

 

 

 

 

Decreto n.º 101/80, de 9 de Outubro. “Aprova para 
ratificação a Convenção sobre Zonas Húmidas de 
Importância Internacional, especialmente como 

Habitat de Aves Aquáticas” 

Lei 357 de 1997 “Por meio da qual é aprovada a 
Convenção Relativa às Zonas Húmidas de Importância 
Internacional, especialmente como Habitat para Aves 

Aquáticas”. 
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Sem documento equivalente. Resolução 0157 de 2004 “Por meio do qual o uso, a 
conservação e o gestão sustentável de zonas húmidas 

são regulamentados e os aspectos relacionados são 
desenvolvidos em aplicação da Convenção Ramsar”. 

 

 

Decreto-Lei n.º 45/94. “Regula o processo de 
planeamento de recursos hídricos e a elaboração e 

aprovação dos planos de recursos hídricos” 

Resolução 196 de 2006- "Por meio do qual é adotado 
o guia técnico para a formulação de planos de gestão 

de zonas húmidas na Colômbia" 

 

 

 

 

 

A partir da análise das palavras mais frequentes nestes documentos, evidencia-se a tendência 

de Portugal em definir a conservação da biodiversidade como um objetivo da sua política 

ambiental nos seus documentos macro, no entanto, esta tendência não se verifica nos 

regulamentos específicos para a gestão dos recursos hídricos, com exceção do decreto que 

aprova a Convenção Ramsar em Portugal. Por sua vez, na Colômbia os documentos referem- 

se com mais frequência à sustentabilidade, como no caso da sua política macro, e nos 

documentos específicos de zonas húmidas, a conservação também se destaca como objetivo. 
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Finalmente, no caso de Portugal, destaca-se a referência às bacias como uma escala 

importante a ter em conta na gestão dos recursos hídricos. 

Escala nacional-Documentos referentes ao ordenamento do território 
 

Foram analisados quatro documentos (ver tabela 4), dois documentos por país. Ambos países 

têm uma lei orgânica ou básica que regula todo o sistema nacional de ordenamento do 

território. Em Portugal, esta lei mostra uma preocupação com ações conjuntas entre 

municípios e a regularização do uso do solo com base na recorrência das palavras “lei, solo, 

programa, execução, municipal e intermunicipal”. Por sua vez, na Colômbia há uma tendência 

associada ao âmbito urbano e preocupações com a regulação do solo. 

 

Tabela 5. Comparação de documentos referentes ao ordenamento do território. 

 

Portugal Colômbia 

Lei n.º 31/2014, 30 de maio. Lei de bases gerais 
da política pública de solos, de ordenamento 

do território e de urbanismo. 

Lei 388 de 1997 “Lei orgânica do ordenamento                      do 
território” 

 

 

 

 

DL n.º 80/2015, de 14 de Maio. Regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial. 

Lei 1454 de 2011, do 28 de junho, "Pela qual  
são        ditadas as normas orgânicas sobre o 

ordenamento do território e outras disposições 
são alteradas". 
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Mostra-se que em cada país existe uma lei que regulamenta os instrumentos de gestão 

territorial e define as competências em termos de planeamento nos níveis nacional, regional 

e municipal. No caso de Portugal, este decreto (DL n.º 80/2015, de 14 de maio) abrange 

também a escala intermunicipal, que não é abordada pela Colômbia como escala para a 

geração de planos ou programas de gestão, no entanto, as preocupações deste decreto estão 

mais relacionadas com a elaboração e execução de planos e programas a nível municipal, e 

destaca palavras como "comissão" como possível mecanismo para abordar questões 

intersetoriais e conciliar a escala intermunicipal e regional. Por sua vez, na Colômbia há 

também uma forte referência a essas escalas de ação, respetivamente aos municípios, aos 

departamentos (conjunto de municípios) e às regiões (conjunto de departamentos), dando 

maior ênfase às responsabilidades dessas entidades territoriais. 

Destaca-se desta análise o aparecimento de palavras como “comissões”, “intermunicipal”, 

ambas referentes ao contexto português, uma vez que podem revelar possíveis preocupações 

com o aumento da coordenação institucional no domínio do ordenamento do território. 

Destaca-se a tendência relacionada ao âmbito urbano da Lei 388 na Colômbia, e reconhece-se 

que nenhuma palavra relacionada aos recursos hídricos surgiu na análise preliminar. 

 
Documentos referentes à escala local 

 

Foram analisados quatro documentos, dois para cada país (ver tabela 5), a primeira categoria 

analisada são os regulamentos dos planos de ordenamento territorial de Águeda e Bogotá. O 

PDM de Águeda destaca a preocupação com a questão residencial e os equipamentos 

associados. Destaca-se o surgimento das questões ambientais com os conceitos “florestais, 

exploração”, o que mostra uma intenção inicial do município em reconhecer e regularizar o 

recurso florestal presente no seu território. No caso de Bogotá, no seu Plano de Ordenamento 

Territorial-POT, os conceitos destacam a esfera pública e a escala distrital dos planos 

propostos. Destaca-se a inclusão da palavra rural, destacando a relevância da vasta área rural 

de Bogotá, próxima de 75% do total do seu território (Secretaría de Ambiente de Bogotá, 

2022), dado que a capital conserva extensas áeras rurais e naturais, como é o caso do 

ecossistema do “páramo de Sumapaz”, considerado a maior páramo do mundo. 

A análise dos planos de gestão ambiental revela que, no caso da Ficha ZPE- Ria de Aveiro, a 

preocupação gira em torno das aves migratórias, que são uma preocupação central da 

Convenção Ramsar. Este documento destaca as palavras relacionadas com a gestão dos 

recursos desta área “água, galerias ribeirinhas, caniçais”, sendo que o termo “agrícola” refere-

se também à presença desta atividade na área. Por seu lado, o plano de gestão ambiental da 

zona húmida “La Vaca -Techovita” destaca a aposta na “recuperação”, reconhecendo a 

importância dos “habitats, fauna, água, vegetação”. Como a área húmida está dividida em duas 

zonas, é evidente que há uma maior concentração de palavras ou ações referentes ao setor 
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sul, que está mais degradado em relação ao setor norte. Destaca-se também a palavra 

“zoneamento”, sendo este exercício desenvolvido por este plano de gestão. Por fim, destaca-se 

a palavra “social”, dando importância ao componente social e participativo para o 

desenvolvimento dos projetos propostos neste instrumento. 

 

Tabela 6. Comparação de documentos referentes à escala local. 

 

Portugal Colômbia 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Águeda (Aviso n.º 3341/2012, de 1 de março) 

Decreto 555 de 2021-Plano de ordenamento 
Territorial. “Bogotá Reverdece 2022-2035”. 

Alcaldía de Bogotá. 

 

 

 

 

Ficha da Rede Natura 2000 referida a Zona de 
Proteção Especial (ZPE) PTZPE0004 – Ría de 

Aveiro, criada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 
23 de setembro. 

Plano de gestão ambiental aprovado para a 
zona húmida “La Vaca-Techovita”-PGA 
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4.2. Análise geral das referências e inclusão dos objetivos e princípios promulgados pela 

Convenção Ramsar 
 

Esta secção apresenta a análise das referências (totais e diretas) aos seis fatores de análise 

propostos em ambos os países. As referências diretas relacionam estes fatores a gestão dàs 

áreas húmidas, e as indireitas abrangem referências a gestão dos recursos hídricos numa 

perspetiva ampla. Numa perspetiva comparativa, vemos que os dois países apresentam 

tendências distintas quanto à incorporação dos princípios promulgados pela Convenção Ramsar 

nas suas estruturas normativas, tanto em nível nacional quanto local (ver figuras 7 e 9). 

Na Colômbia, a análise mostra que a política nacional de zonas húmidas (PNZH) foi o 

documento que melhor incorporou os princípios da Convenção avaliados a partir dos fatores 

1, 3 e 5, referentes respetivamente à conservação, reconhecimento do valor das áreas húmidas 

no planeamento, e a existência de um planeamento integrado. Pela sua parte o fator 2, 

referente à execução de ações de restauração de áreas húmidas no âmbito da gestão urbana, 

foi o menos incorporado nesta política. A tendência no Decreto regulamentar único do Setor 

Ambiente da Colômbia (DRU), foi a inclusão indireta dos princípios da Convenção, com foco 

nos fatores 1 e 4, referentes aos aspetos de conservação e participação, respetivamente. Da 

mesma forma, o RGT, que regulamenta a formulação de planos de gestão de áreas húmidas a 

nível nacional, também apresentou um alto grau de inclusão desses princípios. 

Em relação ao documentos referentes ao planeamento territorial em nível nacional, na 

Colômbia há uma tendência ao reconhecimento geral de alguns desses fatores, e há, em menor 

grau, referências diretas associadas às zonas húmidas, especificamente nos fatores 1, 4, 5 e 6, 

referentes à conservação, participação cidadã e planeamento integrado e coordenação 

institucional, respetivamente. 

Na escala local, mostra-se que o Plano de Gestão Ambiental do Pantanal “La Vaca -Techovita” 

foi o documento que melhor incorporou os princípios da Convenção avaliada, sempre fazendo 

referência direta aos fatores. No POT há reconhecimento dos fatores 1, 5 e 6, referentes à 

conservação, planeamento integrado e coordenação institucional, respetivamente. Desta 

análise destaca-se que o fator 4, referente à participação, foi mantido em todas as referências 

diretas e em todos os documentos, especialmente no marco ambiental nacional ( DRU), com 

exceção da Resolução adotada pela Convenção Ramsar na Colômbia (RUCM). 
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Figura 7. Número total de referências encontradas sobre a gestão dos recursos hídricos nos 
documentos de nível nacional e local na Colômbia. 

 

Figura 8. Número total de referências encontradas sobre a gestão dos recursos hídricos nos 
documentos de nível nacional e local em Portugal. 

 

Por seu lado, em Portugal (ver figuras 8 e 10) a tendência é o reconhecimento geral ou indireto 

destes princípios, uma vez que se verificou um menor nível de referências diretas às zonas 

húmidas e mais referências a quadros mais amplos de gestão dos recursos hídricos. Nos 

documentos relativos à conservação da natureza, mostra-se a tendência geral de incluir, em 

diferentes graus, todos os princípios da Convenção avaliados. Nesses documentos, os fatores 
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1 e 5, sobre conservação e planeamento integrado, respetivamente, foram os que mais 

diretamente se referiram ao tema das zonas húmidas. 

Figura 9. Número de referências diretas sobre a gestão das zonas húmidas nos documentos de nível 
nacional e local na Colômbia. 

 

 

Figura 10. Número de referências diretas sobre a gestão das zonas húmidas nos documentos de nível 
nacional e local em Portugal. 

 

Nos documentos relativos ao ordenamento do território, segue-se a tendência de adoção de 

um quadro geral, com apenas os fatores 1,3,4 e minimamente o fator 6, referentes à 

conservação, ao reconhecimento do valor das zonas húmidas, à participação cidadã e à 

coordenação institucional, respetivamente. Pelo contrário, nos documentos a nível local, o 



45  

 

Plano Diretor Municipal de Águeda (PDM) e o Ficheiro Rede Natura 2000 (ZPE) mostraram uma 

forte incorporação direta de quatro fatores (1,2, 3 e 5), não tendo sido encontrada Referência 

neste nível à participação cidadã ou coordenação institucional (fatores 4 e 6). A este nível, 

destaca-se a elevada inclusão dos fatores 1 e 3, relacionados com a conservação e 

reconhecimento do valor das zonas húmidas. 

Assim, vemos que no nível nacional a tendência foi a referência a elementos indiretos ou gerais 

da Convenção, referindo-se à gestão da água e recursos hídricos em geral, enquanto no nível 

local houve uma melhor inclusão dos princípios promovidos pela Convenção Ramsar em 

relação às regulamentações nacionais, no entanto, neste nível os documentos não fazem 

referência aos princípios de participação e coordenação institucional que aparecem no nível 

nacional, no entanto, isso não significa que esses princípios não sejam aplicados na realidade. 

 

4.3. Análise por fatores a nível nacional em ambos os países 
 

Esta secção apresenta a análise por fatores para examinar a incorporação da Convenção 

Ramsar em nível nacional em cada um dos países. 

Fatores de análise 1 e 2: Os países conservam e restauram as zonas húmidas 

 

Ambos os países estabelecem na sua legislação ambiental e de ordenamiento territorial que é 

dever do Estado proteger a diversidade e integridade do meio ambiente e conservar áreas de 

importância ecológica. Em particular, a Colômbia estabelece que a restauração e conservação 

ecológica devem ser feitas com uma abordagem ecossistêmica e de forma multissetorial. Em 

Portugal destaca-se a abordagem integrada e o requisito de globalidade, que deve desenvolver 

o planeamento dos recursos hídricos. Na ENCNB é proposto como objetivo que os Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) integrem as metas de qualidade ecológica, e de gestão 

relevantes das áreas protegidas e da Rede Natura 2000. 

 

Na Colômbia, a Política Nacional de zonas húmidas tem como objetivo "promover o uso 

sustentável, conservação e recuperação das zonas húmidas do país a nível nacional, regional e 

local, desde um enfoque ecossistémico" (p. 7). No caso de Portugal, a Lei del Água adopta o 

"Principio de gestión integrada del agua e de los ecossistemas aquáticos e terrestres 

associados e zonas húmidas deles diretamente dependentes" (p. 3112). Em particular, a Res. 

0157 de 2004 da Colômbia propõe a elaboração e implementação de planos de gestão 

ambiental para zonas húmidas, como um dos principais mecanismos para garantir a 

implementação da Convenção Ramsar e evitar os fatores de degradação desses ecossistemas. 

Analisa-se também que ambos os países adotam os princípios de precaução e compensação, 

promovendo diferentes instrumentos que permitirão cumprir esses objetivos, por exemplo, a 
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realização de estudos e avaliações de impacto ambiental para obtenção de licenças 

ambientais, bem como a realização de projetos ou ações (para parte dos interessados ou do 

Estado) que produzam um benefício ambiental equivalente ao custo ambiental causado. 

Em Portugal, o DL n.º 80 de 2015 estabelece que os planos de urbanização e os planos de 

pormenor só são objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis 

de ter efeitos significativos no ambiente. Como parte do princípio de precaução incluído na 

legislação de ordenamento territorial, na Colômbia são estabelecidas multas económicas para 

construções realizadas em locais de proteção ambiental ou em áreas classificadas como de 

risco, incluindo zonas húmidas, e são estabelecidos mecanismos de compensação para os 

“propietários de terrenos e imóveis determinados nos planos de ordenamento do território 

como conservação histórica, arquitetônica ou ambiental” (Lei 388 de 1997, p. 20). Da mesma 

forma, em ambos os países está estipulado que em caso de retirada ou redução dos limites de 

qualquer zona húmida da lista Ramsar, o país deve criar novas reservas naturais para aves 

aquáticas e para proteção, dentro de uma mesma região ou outra, numa proporção similar do 

habitat anterior. 

Quanto à promoção da conectividade desses ecossistemas, a Política Nacional de Zonas 

Húmidas afirma "a conectividade entre as áreas húmidas deve ser promovida quando 

necessário" (PNZH, p. 14). Em Portugal, a ENCNB estabelece que é particularmente relevante 

a recuperação da conectividade dos ecossistemas terrestres através de infraestruturas verdes 

e ecossistemas aquáticos, e destaca a figura da REN como estrutura biofísica que ontribui 

expressamente para a conectividade das áreas sensíveis de conservação. 

Factores de análisis 3 e 4: Os países reconhecem as zonas húmidas e promovem a participação 

dos interessados diretos 

 
Na Colômbia, a Política Nacional de Zonas Húmidas estabelece a necessidade de que o 

processo de inventário e caracterização dos complexos de zonas húmidas seja unificado em 

nível nacional. Estes, na prática, são a base de todos os exercícios de identificação, 

caracterização, zoneamento, priorização e declaração desses ecossistemas. Em Portugal, o 

“Decreto-Lei n.º 45/94 estabelece que os planos de bacia hidrográfica (PBH) devem conter o 

inventário dos ecossistemas aquáticos e zonas húmidas relevantes. 
 

Com relação à identificação dos fatores de conflito em zonas húmidas e a sua abordagem, a 

Política Nacional de Zonas Húmidas da Colômbia identifica o fator antrópico como o principal 

agente de mudança nesses ecossistemas. Especificamente, as áreas húmidas que sofreram 

transformação total e distúrbios graves são priorizadas. A transformação total está associada 

ao processo de invasão do espaço físico das zonas húmidas, à modificação completa dos 
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regimes hidráulicos e à introdução ou transplantação de espécies. A perturbação grave está 

associada a perturbações causadas por mudanças nos atributos físicos, químicos ou biológicos 

nas zonas húmidas. Da mesma forma, “identifica que uma das causas da deterioração das 

zonas húmidas tem a ver com a existência de um grande número de jurisdições institucionais 

que convergem nos seus espaços ecossistêmicos, o que “produz gestão e administração 

fragmentada em questões setoriais” (PNZH, p. 32), para o qual estipulou a criação de 

Comissões Mistas que sirvam de cenário para a gestão de conflitos em relação aos processos 

de formulação ou adequação dos Planos de Gestão da bacia hidrográfica comum e as suas 

zonas húmidas. A partir da Res. 196 de 2006 da Colômbia, propõe-se que uma das formas de 

enfrentar esses problemas é o correto planeamento ambiental desses ecossistemas. 
 

Relativamente ao reconhecimento destas pressões, em Portugal está estabelecido que os 

planos de bacia hidrográfica devem conter um diagnóstico que inclui obrigatoriamente o 

inventário e análise dos usos dos recursos hídricos, actuais e futuros, incluindo as fontes 

poluidoras, com a sua caracterização quantitativa e qualitativa (Decreto-Lei nº 45/949). Da 

mesma forma, desde a ENCNB é reconhecido o impacto nos ecossistemas gerado pela 

intensificação agrícola e a silvicultura com recurso a monoculturas intensivas e a espécies não 

autóctones, com impactes negativos na biodiversidade e nos serviços de regulação dos 

ecossistemas. Segundo esta estratégia nacional, a rede hidrográfica de Portugal tem sofrido 

modificações hidromorfológicas significativas e o aumento dos níveis de poluição, incluindo a 

poluição pontual e difusa, pelo qual plantea-se como meta reduzir as pressões diretas sobre a 

biodiversidade. Por outro lado, a partir das normas que regulam o ordenamento do território 

estabelece-se que uma das principais finalidades do ordenamento é garantir o 

desenvolvimento sustentável, para o qual, entre outros, é necessário evitar a especulação 

imobiliária e as práticas lesivas do interesse geral (Lei n.º 31 2014). 

 
Em termos de incentivos, na Colômbia é promovido o pagamento por serviços ambientais para 

proprietários privados de terras ecologicamente importantes e são contemplados pagamentos 

por serviços ambientais associados a recursos hídricos, em dinheiro ou em espécie. Portugal 

dispõe de mecanismos de incentivos que podem ser utilizados para custear a conservação dos 

serviços ecossistémicos, os quais devem ser incluidos nos planos intermunicipais e municipais 

(artigo 173.º do DL n.º 80 de 2015). Finalmente, para ambos os países, é reconhecida a 

importância da participação da comunidade nos processos de proteção e gestão ambiental, 

especificamente nas fases de elaboração, implementação e avaliação dos instrumentos de 

planeamento ambiental. Em Portugal, propõe-se como meta "aumentar a participação do 

público nos processos decisórios em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade, 

incluindo debates temáticos, seminários e sessões de esclarecimento público" (ENCNB, p. 

1871). Em Colômbia a regulamentação reconhece os diferentes mecanismos de participação e 

estabelece que a população em geral e as ONGs podem participar ativamente em qualquer 
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uma das fases do processo de planeamento ambiental das zonas húmidas e estabelece o 

mecanismo específico de "Consulta Prévia" para a participação das comunidades indígenas e 

afrodescendentes, é promove-se a participação na formulação e implementação de planos de 

gestão de zonas húmidas nacionais e regionais, com base na metodologia Ramsar, bem como 

a promoção da fiscalização cidadã, para o acompanhamento das ações relacionadas com a 

gestão destes ecossistemas. 

 
Factores de análisis 5 e 6: Planeamento integrado e coordinação institucional 

 
Ambos os países reconhecem a necessidade de incorporar princípios ambientais e de 

sustentabilidade no planeamento do uso do solo. No caso da Colômbia, a Política Nacional de 

zonas húmidas propõe a harmonização dos planos de ordenamento territorial com os planos 

de gestão ambiental destas zonas. Esta política afirma que é necessária uma abordagem 

multissectorial na conceção e implementação de estratégias de gestão e prevê que o 

Ministério do Ambiente será responsável por "rever as políticas sectoriais que promovam 

particularmente a deterioração das zonas húmidas do país, como os subsídios agrícolas, 

adaptação dos solos e fontes poluidoras, a fim de estabelecer e implementar conjuntamente 

as medidas corretivas do caso" (PNZH, p. 42), de forma a promover uma produção mais limpa 

nos sectores dinâmicos da economia e com maior impacto ambiental nestes ecossistemas. No 

que se refere à regulamentação de usos, o uso de proteção é estabelecido como o principal 

destes ecossistemas. 

 

Em Portugal busca-se promover “a conservação da natureza e da biodiversidade como 

dimensão fundamental do desenvolvimento sustentável, nomeadamente pela integração da 

política de conservação da natureza e da biodiversidade na política de ordenamento do 

território e nas diferentes políticas sectoriais” (Decreto-Lei n.º 142/2008, p.2). Igualmente, 

desde a ENCNB fica estabelecido que tanto as políticas de âmbito sectorial, como os 

instrumentos de política agrícola, florestal, do mar e do turismo, são importantes para a 

implementação de medidas orientadas para a conservação da natureza. Finalmente refere-se 

a necessidade de "dotar cada área da Rede Natura 2000 e da RNAP de planos de gestão e 

programas de execução eficazes" (ENCNB, p. 1851). 

 

No que diz respeito à coordenação institucional para a conservação, na Colômbia é 

responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente estabelecer e manter o Comitê Nacional de 

zonas húmidas como órgão consultivo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SINA, por meio 

do qual diferentes instituições coordenam e cooperam, de acordo com as suas funções e 

competências, na gestão de zonas húmidas. A lei também estabelece a coordenação como 

princípio para promover a proteção ambiental, de modo que as diferentes autoridades 
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territoriais possam se associar para gerar projetos de gestão e conservação ambiental; onde 

cada município se compromete a submeter o seu plano de ordenamento às autoridades 

ambientais regionais para a análise e aprovação das questões ambientais no seu respetivo 

território. Pelo seu lado, Portugal impõe às entidades intermunicipais e às autarquias locais, o 

dever de coordenar as intervenções em matéria territorial, para a elaboração, a aprovação, a 

alteração, a revisão, a execução e a avaliação dos programas e dos planos territoriais. 

Finalmente, o Decreto-Lei n.º 45/94, refiere que “o Conselho Nacional da Água (CNA) e o 

conselho de bacia (CB), são órgãos consultivos de planeamento nacional e regional, 

respetivamente, "em que estão representados os organismos do Estado relacionados com o 

uso da água e os utilizadores." (p. 769). Em nível geral, em ambos os países menciona-se a 

necessidade de articulação com instituições externas à administração pública, por exemplo, 

com universidades e grupos setoriais. 

 
4.4. A Convenção Ramsar a nível local em ambos os países 

 

Esta secção apresenta uma análise mais específica que incluiu, além dos documentos 

analisados, cinco entrevistas com atores-chave para a implementação desta Convenção em 

nível local (ver tabela 6), o que permitiu ampliar ou contrastar como os princípios desta 

Convenção são desenvolvidos na prática. 

 

Tabela 7. Entrevistas realizadas. 

 

País/ entidade Entidade- pessoa entrevistada 

 

Portugal 
Raul Silva. Presidente do Núcleo de Aveiro da ONG-Quercus. 

Marina Ascensão. Técnica Superior. Divisão de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade. Câmara Municipal de Águeda. 

 
Colômbia 

Dora Villalobos. Fundación Grupo Banco de semillas. 

Marcela Peñuela. Líder ambiental em áreas húmidas de Bogotá. 

Luísa Moreno. Subdiretora de Políticas e Planos Ambientais da Secretaria 
Distrital do Meio Ambiente. Alcaldía de Bogotá. 

 

A partir da realização destas entrevistas, destacam-se quatro aspetos fundamentais que 

influenciam a implementação da Convenção em nível local, e que, quando abortados, 

poderiam potencializar as contribuições do planeamento territorial para melhorar esta 

implementação e os diferentes aspetos que esta Convenção abrange: 

1- Reconhecer a importância da elaboração, implementação e acompanhamento de planos de 

gestão ambiental para cada zona húmida: O facto de a Lagoa da Pateira não possuir um plano 

de gestão específico faz com que os objetivos para a sua conservação se diluam de certa forma 
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na Ficha ZPE -Ria de Aveiro, que cobre uma escala espacial maior: “Nos, a Quercus já insistiu, 

e insiste que todas as áreas húmidas devem ter um plano de gestão porque cada zona húmida 

é diferente e tem a suas características e os estatutos de proteção Ramsar o Red Natura depois 

no local nem sempre são propriamente suficientes para proteger” (Raúl Silva, 2022). 

De acordo com Marcela Peñuela (2022): "é um avanço que a maioria das zonas húmidas de 

Bogotá tenham planos de gestão e o seu alinhamento com a política nacional de zonas 

húmidas, no entanto, muitos deles já estão desatualizados e na prática, pouco monitoramento 

dos seus objetivos é feito”. Pela sua parte Dora Villalobos (2022) comenta: “Em 2009 foi 

elaborado o plano de gestão da "Vaca", participaram pessoas da comunidade e distintas 

organizações ambientais, nessa altura estávamos a nadar contra a corrente porque ainda não 

havia muita consciencialização sobre a importância das zonas húmidas, e como nessa altura o 

sector sul da Vaca praticamente não estava pelo alto nível da degradação, era muito difícil falar 

de algo hipotético, de uma utopia, de sonhar que haveria uma zona de floresta, e de novo um 

corpo de água, no entanto, durante este tempo, este instrumento ajudou-nos a estabelecer o 

que queremos com a zona húmida, uma vez que ali foram estabelecidos os usos do solo 

permitidos, condicionados e proibidos, o que orientou em parte o trabalho que tem vindo a 

ser realizado, e atualmente estamos em processo de atualização deste plano de gestão junto 

as entidades governamentais, estamos a fazer um balanço porque nesse primeiro plano de 

manejo tem coisas que não vão ser viáveis e vemos que há coisas que precisam ser incluídas 

ou reforçadas, como os usos de educação ambiental e atividades científicas em torno deste 

ecossistema, também a regulamentação das áreas dedicadas às trilhas, porque queremos que 

haja visitantes ou turismo, mas sem que o ecossistema seja afetado. 

O papel relevante das comunidades e ONGs na proteção desses ecossistemas: É evidente que 

as organizações ambientais presentes ajudam a identificar pressões e ameaças a esses 

ecossistemas, as ONGs representam a sociedade civil nos espaços de participação para 

discussão de diferentes planos de ordenamento territorial e de gestão ambiental (a través das 

consultas públicas em Portugal e no caso de Bogotá, a través de espaços chamados “Mesas 

territoriais” onde comunidades e entidades governamentais interagem diretamente), geram 

processos de apropriação dessas áreas e realizam atividades que ajudam a transformar os usos 

e atitudes as pessoas em relação a esses ecossistemas: “A Quercus tem feito ações de controlo 

da qualidade da água da lagoa (de Fermentelos) como mecanismo de controlo externo, além 

das ações que são feitas por entidades públicas, (...) com resultados nos deixam um 

preocupados porque temos nutrientes em quantidades que não seriam aceitáveis, e que não 

são aceitáveis, alguns de origem domésticos, esgotos, afluentes industriais que continuam a 

chegar a Lagoa... depois temos ali alguns restos da produção pecuária, e a má qualidade da 

água é um motivo de preocupação (...) o nosso objetivo é dar a conhecer os dados, não a penas 
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informação empírica e ter evidencias concretas do problema, não só na Pateira de 

Fermentelos, mas também em outros percursos da água”. 

Para além destes exercícios diretos de controlo da qualidade da água, a organização Quercus 

adquiriu um terreno de meio hectare nas margens da Lagoa como mecanismo de proteção 

direta deste ecossistema: “tivemos a necessidade de preservar uma mancha de floresta 

autóctone em uma das margens da Lagoa por o lado de Fermentelos para criar ali condições 

para constituir um exemplo para os proprietários porque a maior parte da floresta é privada, 

não é pública, há ali poucas áreas públicas, e estamos a conserva-la da melhor maneira 

possível, e esperemos que no futuro seja o princípio de algo mais, o ideal seria que as entidades 

públicas consegue-sem adquirir a maior parte dessas áreas e conservar e gerir as galerias 

ripícolas autóctones. Nesse terreno temos alguns castanheiros, sobreiros, essencialmente 

Quercus, salgueiros, e decidimos retirar os eucaliptos, e constituir um exemplo do que se pode 

fazer nas margens da Lagoa”. 

 

Por seu lado, na zona húmida “Vaca -Techovita ”, destaca-se a existência de organizações que 

também geraram um longo processo de participação e incidência direta na sua recuperação, 

sobretudo, influenciaram a administração distrital para o seu reconhecimento desde a sua 

realização de ações de recuperação diante das diferentes pressões existentes, especialmente 

no setor sul, onde foi criada uma aula ambiental e um viveiro para a reprodução de sementes 

de espécies nativas: “A participação no tema de zonas húmidas em Bogotá é para mim a 

participação mais significativa na defesa de ecossistemas na Colômbia, são líderes altamente 

qualificados, que se profissionalizaram na defesa desses ecossistemas ao longo dos anos no 

conhecimento dos aspectos legais e desde a prática” (Marcela Peñuela, 2022). 

Dora Villalobos (2022) comenta: “Em 2007, quando se iniciou a recuperação hidro 

geomorfológica da zona húmida, quando se começou a retirar os entulhos e lixo que ali se 

encontravam, foi então que surgiu a iniciativa de recolher amostras de lama com um grupo de 

mulheres, e a partir de um processo muito empírico dessa lama começou a germinar uma série 

de plantas que não conhecíamos, e continuámos a recolher amostras em vários locais, em 

diferentes profundidade e nos locais onde as máquinas retiraram os entulhos, e assim 

construímos um espaço que foi nosso viveiro, e com a ajuda de uma bióloga que nos explicou 

o processo de germinação, percebemos que se tratava de vegetação aquática, semiaquática e 

terrestre e a partir desse processo surge a nossa "Fundação Banco das sementes", daí o nome, 

e grande parte da reflorestação que tem sido feito no pantanal é com as nossas plantas... a 

partir da nossa participação fomos nomeadas como a “Comissão de Acompanhamento” das 

obras que faziam na zona húmida e pudemos influenciar a forma como foi construído o 

biofiltro que hoje ajuda a purificar a água da zona húmida, sendo composto de juncos e um 

sistema de filtragem com diferentes tipos de pedras”. 



52  

 

Necessidade de uma maior articulação institucional para a gestão e conservação destes 

ecossistemas: A este respeito, a Câmara Municipal de Águeda, (2022) refere que: “Sendo a 

matéria de conservação das zonas húmidas uma abordagem necessariamente multidisciplinar 

e multifacetada, a principal recomendação se uma tiver de ser destacada, será a integração 

das várias vertentes numa proposta de gestão unificada e coerente. A entidade tutelar da 

gestão das zonas Ramsar é o ICNF, seria muito importante promover um envolvimento mais 

estreito com as autarquias locais abrangidas pelas áreas em causa. Passa, seguramente, pela 

diagnose e eficaz monitorização dos problemas ambientais detetados, traçado de plano de 

ação para melhoria das funções de ecossistemas atribuíveis aos territórios classificados, com 

integração do fator humano, fundamental para a boa execução destas linhas de ação. A 

população que ocupa e humaniza o território tem de ser parte deste processo e projeto; dar a 

conhecer para bem-tratar do espaço comum”. 

Por sua vez, a Secretária do Meio Ambiente de Bogotá destaca: “Dentro do plano de gestão, 

deve ser estabelecido um plano de ação, sendo as ações a curto, médio e longo prazo onde se 

estabelece o que cada entidade vai fazer, então é impossível ter um plano de gestão e um 

plano de ação sem contar com as outras entidades e a comunidade, porém, muitas vezes, na 

prática são processos lentos e não tão fáceis de realizar porque às vezes há sobreposição de 

responsabilidades, ou não há orçamento suficiente para desenvolver todas as atividades.” 

A necessidade de que o aumento da sensibilidade ambiental das comunidades se reflita no 

aumento da participação qualificada no planeamento: Identifica-se em ambos os casos que 

nos últimos anos vem aumentando a consciência da importância desses ecossistemas por 

parte dos habitantes locais, isso graças às ações realizadas tanto pelas organizações 

ambientalistas quanto pelas ações realizadas pelas administrações municipais, no entanto, 

essa consciencialização ainda não se reflete numa participação ampla ou mais qualificada nos 

espaços de consulta pública de diferentes instrumentos (PDM, planos de gestão, etc): “Tem 

existido um aumento da sensibilidade para as questões ambientais. As zonas húmidas são cada 

vez mais vistas como recursos que é necessário proteger. Existe neste sentido alguma 

preocupação não só das entidades como ainda de um (cada vez maior) número de cidadãos 

com interesse na conservação ambiental” (Câmara Municipal de Águeda, 2022). Por seu lado, 

Quercus salienta: "A pesca, a caça eram praticamente as únicas atividades que existiam ali, 

agora como (a população) vem que é tão divulgado, tão promovido, recebe visitantes, há ali 

fotógrafos da natureza a fazer fotografias todos os dias, já valorizam, já começam a perceber 

que se calhar a caça não é adequada e eventualmente colocar alguns resíduos na lagoa é mau, 

é u crime, e isto já se nota, não foi um processo fácil... Agora participar nestas questões 

públicas, nestes projetos não, é difícil, não há ainda a capacidade de envolvimento e de 

interesse para chegarmos a esse ponto". 
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5.1. Os métodos 
A correta incorporação dos princípios da Convenção Ramsar nos regulamentos e políticas 

públicas de um país é um passo importante para avançar na restauração e conservação das 

zonas húmidas. Avaliar o nível de incorporação dos princípios da Convenção nesses 

instrumentos é uma importante ferramenta de diagnóstico sobre as capacidades 

administrativas para a gestão desses ecossistemas. Essas avaliações podem ser feitas por meio 

de análise bibliográfica das normatividade ambiental e os documentos de ordenamento 

territorial e ambiental e a realização de entrevistas aos atores-chave envolvidos que permitam 

identificar os principais temas, relações e desafios de uma problemática. Neste trabalho, 

verificou-se que os documentos são de diversos tipos e estruturas (leis, políticas, planos de 

ordenamento territorial e planos de gestão ambiental), por isso é necessário adotar uma 

metodologia flexível que possa ser adaptada dependendo das características de cada 

documento. Por isso, inicialmente foi utilizado o método da nuvens de palavras para 

determinar os conceitos utilizados em cada texto e assim estabelecer as principais tendências. 

Em seguida, realizou-se uma revisão sistemática do conteúdo de todos os documentos e 

estabeleceu-se o número total de referências feitas aos seis fatores de análise propostos, e 

aprofundou-se no análise das referências diretas aos fatores. Finalmente foram sistematizadas 

e analisadas as entrevistas realizadas. Essas análises permitiram estabelecer que os 

documentos podem incorporar duma maneira direta e indiretamente os princípios da 

Convenção Ramsar. As entrevistas revelam questões que não são abordadas pelos 

documentos, a relevância das comunidades e ONGs ambientais para a proteção desses 

ecossistemas e os desafios que existem na prática para a implementação dessta Convenção. 

Considera-se assim que neste tipo de análise bibliográfica com recurso à contagem de 

frequências, é necessário manter uma metodologia mista que interprete de forma adaptativa 

e flexível as particularidades de cada documento e de cada contexto em que foi redigido, pelo 

qual, foi relevante o exercício do contacto com os atores locais diretamente envolvidos com a 

implementação da Convenção no nível local. 

 
5.2. Os resultados e a literatura 
A conservação e utilização racional das zonas húmidas é considerada como o objectivo máximo 

da Convenção Ramsar, que deve ser incorporada na definição dos objectivos da política 

ambiental de cada parte contratante. De acordo com Peimer et al . (2017), os objetivos mais 

comuns para a gestão de áreas húmidas são i) ganho líquido ou nenhuma perda líquida de área 

total de áreas húmidas, ii) uso racional de áreas húmidas, iii) conservação da biodiversidade 

de áreas húmidas, iv) proteção de serviços ecossistémicos de áreas húmidas, os quais refletem 

o que um país deseja alcançar com relação ao seus usos e funções. A partir da análise realizada, 

foi possível evidenciar que em ambos os países os objetivos em nível nacional estão orientados 
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para a conservação da biodiversidade, sustentabilidade e proteção dos serviços 

ecossistémicos. No caso da Colômbia, ao adotar uma política nacional específica de zonas 

húmidas, os objetivos de conservação desses ecossistemas são muito mais visíveis e é 

fornecido um mecanismo para integrar as suas preocupações em outras políticas setoriais, 

evitando que os objetivos de conservação específicos para zonas húmidas sejam diluídos em 

objetivos mais amplos, conforme recomendado pela Convenção Ramsar (2010). No caso de 

Portugal, a Lei da água, para além de outros objetivos, contempla medidas específicas para a 

conservação e reabilitação das zonas húmidas. Evidenciou-se que esses objetivos nacionais são 

adotados em nível local nos planos de ordenamento e nos planos de gestão de cada zona 

húmida, da mesma forma, a influência de instrumentos internacionais ou regulamentações 

ambientais internacionais é revelada em cada uma dessas escalas. Na Colômbia, a adoção da 

Convenção Ramsar desencadeia a geração de regulamentos específicos para a elaboração de 

planos de gestão sob as suas diretrizes, que são aceites na elaboração do plano de gestão da 

zona húmida "La Vaca-techovita”. Em Portugal acontece o que Mauerhofer et al., (2015)tinham 

apontado, que “as figuras supranacionais como Natura 2000 instalam um contexto de 

proteção mais sólido em termos de designação de sítios Ramsar” (p. 29), pois é evidente a 

influência que esta instituição regional vinculante exerce na elaboração de leis, políticas e 

planos, sendo especialmente o nível local influenciado por este regulamento, que no caso do 

PDM e da ficha ZEP-Ria de Aveiro, resultou numa elevada adoção dos princípios e objetivos da 

Convenção Ramsar. 

Por outro lado, Jun et al., (2019) afirmam que a participação da comunidade local tem sido 

reconhecida como uma das chaves para o sucesso do planeamento e gestão do território, 

tanto para o meio ambiente como para a humanidade, ideia que foi reconhecida por 

organizações como a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED) e a 

Convenção Ramsar (2000). A partir das entrevistas realizadas com as ONGs que trabalham em 

torno da conservação das zonas húmidas em estudo, foi possível verificar que estas 

organizações contribuem de diferentes formas para a conservação e recuperação destes 

ecossistemas, nomeadamente: i) na identificação in situ de práticas e usos que afetam o 

ecossistema; além dos relatórios oficiais, ii) a geração de conhecimento empírico e científico 

para a melhoria dos processos de recuperação e manutenção do ecossistema, iii) a 

representação dos interesses e opiniões da sociedade civil nos espaços de participação e 

consulta pública (PDM, planos de gestão, leis, políticas, etc.); iv) gerar ações de 

consciencialização e educação ambiental junto aos moradores locais; v) o desenvolvimento de 

atividades mais voltadas para objetivos ecológicos, científicos ou culturais, que, ao mesmo 

tempo auxiliem na transição de usos desses espaços; vi) gerar opinião pública e ajudar a gerar 

pressão sobre os entes públicos para que atuem nesses ecossistemas; vii) No caso da Quercus, 

a organização realiza ações diretas de proteção do ecossistema através da compra de terrenos 

adjacentes à zona húmida e gera uma parcela de demonstração com espécies autóctones. 
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Da mesma forma, Choi & Ng, (2017); Mauerhofer et al., (2015) e Peyre et al., (2001) 

reconhecem o papel ativo das ONGs como “expressão organizada da sociedade civil, na 

identificação de desenvolvimentos ambientalmente destrutivos, os que tornam visíveis por 

meio do seu exercício de participação pública nos processos de avaliações de impacto 

ambiental e planeamento urbano e reconhecem o seu papel ativo na adoção e manutenção 

de planos de gestão de zonas húmidas. Este último aspeto é particularmente destacado na zona 

húmida "La Vaca - Techotiva" dado o nível de ativismo, apropriação e interação com as 

instituições que eles alcançaram, o qual contribuiu especificamente para o processo de 

recuperação do setor sul e para a manutenção das condições do setor norte da zona húmida 

nos últimos anos. Da mesma forma, Kim, (2010)refere que, à medida que os estados 

reconhecem o valor das zonas húmidas, passam a promover outros tipos de usos e atividades 

com abordagem sociocultural, como o ecoturismo, práticas de lazer, realização de eventos, 

atividades científicas, de pesquisa e educação, as quais têm sido desenvolvidas por atores 

públicos, privados e também por comunidades locais em diversos países, o que também é 

evidenciado como objetivo nas regulamentações ambientais de ambos os países. 

No caso da zona húmida "La Vaca -Techovita", como um ecossistema totalmente imerso na 

malha urbana da cidade, não há pressão de atividades como a agricultura, sendo uma das 

ameaças mais frequentes a esses ecossistemas. A partir das regulamentações nacionais, é 

estabelecido o uso de proteção desses ecossistemas, sendo adotado no seu plano de gestão 

fazendo um estrito zoneamento dos usos permitidos, condicionados e proibidos. Entre as 

utilizações permitidas encontram-se as de cariz socioambiental, como a educação ambiental e 

a observação de aves, que têm ajudado a desenvolver as organizações ambientais existentes, 

da mesma forma, esta função tem vindo a ser desenvolvida pela organização Quercus na Lagoa 

da Pateira. De acordo com Buckley (2010), o turismo tornou-se uma atividade relacionada aos 

mecanismos de proteção de zonas húmidas é tem sido usado para justificar a conservação por 

razões económicas, sendo este aspeto um fator diferenciador em cada zona húmida, uma vez 

que face aos efeitos e ao atual estado de recuperação, o turismo de natureza não se tem 

desenvolvido como uma atividade na zona húmida "La Vaca -Techovita" , ficando restrita a sua 

visita principalmente a grupos de ambientalistas e comunidade preocupada com a sua 

recuperação. Na Lagoa de Fermentelos esta atividade tem sido mais desenvolvida por 

diferentes atores e tem servido para demonstrar que existem alguns usos que, cumprindo 

todas as regras ambientais estabelecidas, podem ser menos impactantes para o ecossistema 

e igualmente rentáveis. 

Por outro lado Kim (2010) sugere que diferentes países experimentaram 3 eras na “evolução” 

das políticas de zonas húmidas: i) a era da exploração das zonas húmidas, ii) a era da transição 

política, iii) a era da conservação das zonas húmidas, retratando a referida transição de uma 

abordagem mais económica para uma mais ecológica, o que significa a transição de atividades 

económicas para novos usos ou atividades que incluem abordagens socioculturais nesses 
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espaços. Levando em conta a inclusão dos princípios da Convenção Ramsar em nível nacional 

e local em ambos os países, o reconhecimento que eles fizeram da importância desses 

ecossistemas e a preocupação em geral para promover usos não poluentes ao seu redor, pode- 

se disser que formalmente, ambos os países estão na era da conservação das zonas húmidas, 

no entanto, na prática, ainda estão em fase de transição para aplicar todos os princípios e 

objetivos da Convenção Ramsar no terreno. No entanto, este é um objetivo que não depende 

apenas das entidades ambientais, portanto, é necessário e importante que esses princípios e 

objetivos sejam integrados aos instrumentos de ordenamento territorial em todas as escalas, 

a partir de onde possam ser evidenciados e equilibrados, dependendo também dos poderes e 

interesses setoriais, e dos diferentes objetivos económicos, sociais e ambientais que são 

projetados nesstes instrumentos, e os usos e funções desejados para essas áreas. 

De acordo com Myers et al., (2013) a proteção de zonas húmidas requer políticas nacionais 

sólidas de foma a prevenir a perda ou perdas adicionais deste ecossistema e a incorporação 

destas políticas nos planos regionais e locais. Assim, as políticas e instrumentos de 

ordenamento do território tem ferramentas valiosas para contribuir para a incorporação e 

implementação da Convenção Ramsar, e afirma-se a partir deste estudo que esta incorporação 

é um primeiro e importante passo para garantir o seu cumprimento, e que esta Convenção é 

concretizada sobretudo, na elaboração e correta implementação dos planos de gestão desses 

ecossistemas. A partir da análise realizada, mostrou-se que os documentos que melhor 

incorporaram os princípios e objetivos da Convenção Ramsar foram na Colômbia em nível 

nacional, a política nacional de zonas húmidas e o decreto por meio do qual o guia técnico para 

a execução dos planos é adotado e a nível local, o plano de gestão da zona húmida “La Vaca - 

Techovita”. Por outro lado, em Portugal, a nível nacional, foram a Lei da Água e a Estratégia 

Nacional para a Conservação da Biodiversidade 2030, e a nível local, tanto o PDM como a Ficha 

da ZPE-Ria de Aveiro tiveram uma elevada incorporação desses princípios. Revela-se a que é 

necessário um grau de coordenação institucional para monitorar a eficácia desses 

instrumentos e os poderes das entidades responsáveis pela gestão desses ecossistemas. 

Por fim, Mauerhofer et al., (2015) destaca que os tipos de governo podem influenciar nessa 

implementação, e destaca-se para este estudo que a inclusão do princípio da participação nos 

países democráticos contribui para o desenvolvimento de organizações que fortalecem a 

gestão e o cumprimento dos objetivos de conservação para esses ecossistemas. Destacam-se 

os espaços e mecanismos que, em diferentes níveis e de acordo com a capacidade das 

organizações e comunidades, existem e abrem a possibilidade de construção de consensos no 

exercício do planeamento ambiental, o que é afirmado por Alonso et al., (2007), quem 

sugerem que um sistema integrado de gestão territorial pode apoiar e fomentar o 

compromisso da comunidade nos processos de tomada de decisão, levando a decisões mais 

assertivas, compartilhadas, responsáveis e bem aceites. 
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6.1. Conclusões 
 

A implementação da Convenção Ramsar exige que os seus princípios e objetivos sejam 

adotados nos processos de planeamento do uso do solo para garantir a restauração, 

conservação e proteção das zonas húmidas. Este trabalho cumpriu o seu objetivo de avaliar as 

contribuições que o planeamento territorial oferece para a implementação da Convenção 

Ramsar em dois estudos de caso, na Colômbia e em Portugal. A análise realizada nos dois 

países mostrou que a adoção de objetivos específicos para a proteção de zonas húmidas nas 

regulamentações ambientais e nos documentos que regem os sistemas de ordenamento 

contribui para a implementação da Convenção Ramsar nos seus territórios. Especificamente, 

verificou-se que a elaboração de políticas específicas para áreas húmidas e a elaboração, e 

implementação de planos de gestão desses ecossistemas são os mecanismos pelos quais a 

adoção dos objetivos e princípios desta Convenção pode ser melhor alcançada. Em particular, 

o plano de gestão da zona húmida "La Vaca -Techovita" estabelece regimes de usos permitidos, 

condicionados e proibidos que devem ser harmonizados com o plano de ordenamento 

distrital. No caso de Portugal, a força vinculativa da regulamentação europeia é denotada a 

partir da Rede Natura 2000, que gerou um plano de gestão para numa escala maior do que a 

Lagoa da Pateira, (Ria de Aveiro) com a qual, apesar de ter orientações de gestão e ser apoiada 

por essas regulamentações, não existe um instrumento ou plano de gestão específico para 

esse ecossistema, o que dificulta a definição de objetivos de gestão específicos e o 

monitoramento do seu cumprimento. 

Tendo em conta o histórico das diferentes pressões a que estas duas zonas húmidas foram 

expostas e o progresso no reconhecimento da sua importância tanto pelo quadro institucional 

como gradualmente pela sociedade civil, fica evidente a partir deste estudo que o 

ordenamento do território poderá contribuir para estes países fazer a transição de uma fase 

de exploração das zonas húmidas para uma fase de conservação assente na inclusão de vários 

elementos nos seus instrumentos, a partir do trabalho conjunto com entidades ambientais e 

participação cidadã, especificamente, o ordenamento territorial pode contribuir desde: i) a 

inclusão de objetivos de conservação específicos das zonas húmidas; ii) a inclusão de 

inventários de áreas húmidas e caracterização desses ecossistemas, incluindo as suas 

principais ameaças, conflitos de interesse e atores envolvidos; iii) estipulação de um sistema 

de usos permitidos, condicionados e proibidos no entorno dos ecossistemas; iv) adoção dos 

planos de gestão ambientais existentes (para áreas húmidas e bacias hidrográficas) e as suas 

disposições; v) adoção do princípio da sustentabilidade, equilibrando os interesses 

económicos, sociais e ambientais nos seus planos e programas; vi) identificação das entidades 

responsáveis pelo comprimento dos objetivos ambientais e o âmbito das suas 

responsabilidades; vii) constante avaliação e fiscalização do cumprimento dos objetivos 

ambientais propostos; viii) estipulação de estratégias de articulação institucional para a gestão 
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de áreas húmidas (criação de comitês interinstitucionais, intermunicipais, intersetoriais com a 

participação de ONGs ambientais e comunidades locais); ix) privilegiar e promover usos e 

atividades como ecoturismo e lazer, organização de eventos, atividades científicas, pesquisa e 

educação ambiental; x) identificar e promover sistemas de incentivos e compensações para os 

proprietários de terrenos privados onde estão localizadas essas áreas húmidas que realizam 

ações de conservação, xii) projetar corredores ambientais que gerem conectividade entre 

áreas húmidas e diferentes ecossistemas, entre outros. 

Com este trabalho identifica-se que as zonas húmidas urbanas ou totalmente imersas numa 

malha urbana, têm desafios particulares para a sua conservação com relação às zonas húmidas 

periurbanas. A principal diferença encontrada é que as zonas húmidas urbanas não estão 

expostas a uma das maiores pressões que que esses ecossistemas enfrentam em todo o 

mundo, que é a agricultura, no entanto, estão mais expostas ao recebimento de águas 

residuais domésticas e de diferentes indústrias. Da mesma forma, estar imerso na matriz 

urbana consolidada dificulta o aumento da área desses ecossistemas ou a sua conectividade, 

e nem sempre as administrações têm uma intenção específica ou o orçamento disponível para 

a compra de terrenos vizinhos. Pelo seu lado, as zonas húmidas periurbanas sofrem a pressão 

da agricultura e também a pressão da expansão urbana, bem como, em muitas ocasiões, a 

drenagem das indústrias localizadas nas periferias das cidades. No caso destas duas zonas 

húmidas, verifica-se que algumas destas condições estão presentes. 

Por fim, a participação dos cidadãos e das ONGs é importante no processo de governança 

desses ecossistemas, que contribuem de diferentes formas para a proteção desses 

ecossistemas, em especial o fortalecimento de espaços de participação para a construção de 

planos de ordenamento territorial e planos de gestão ambiental. Destaca-se o aumento 

gradual da consciencialização ambiental e o reconhecimento da importância dessas áreas 

húmidas pelas comunidades do entorno, porém, nota-se que a participação cidadã continua 

sendo muito baixa nos espaços de tomada de decisão e no monitoramento dos planos. 

6.2. Recomendações 
 

Recomenda-se que em pesquisas futuras a origem e a gestão dos recursos económicos para a 

conservação e recuperação desses ecossistemas sejam incluídos nos fatores analíticos, pois é 

um fator que influencia diretamente na implementação da Convenção Ramsar. Recomenda-

se a elaboração de planos de gestão para cada zona húmida e que junto com estes sejam 

elaborados planos de ação de curto, médio e longo prazo, onde se definam as entidades 

governamentais responsáveis pela sua execução, orçamentos e momentos de monitorização, 

os quais deveríam ser definidos em conjunto com as comunidades locais e ONGs ambientais, 

o qual permite ter maior legitimidade, aceitação e viabilidade de cada plano.
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América Latina y el Caribe. CEPAL-Naciones Unidas. 

Mota, A. P. (2011). Fermentelos: Povo e memória. Junta de Freguesia de Fermentelos. 

Myers, S. C., Clarkson, B. R., Reeves, P. N., & Clarkson, B. D. (2013). Wetland management in New Zealand: 

Are current approaches and policies sustaining wetland ecosystems in agricultural landscapes? 

Ecological Engineering, 56, 107–120. 

https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2012.12.097 

ONU. (1992). Convenção sobre a Diversidade Biológica. https://www.un.org/en/observances/biological-



63  

diversity-day/convention 

ONU. (2015). Os objetivos do desenvolvimento sustentável-ODS.     
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

Peimer, A. W., Krzywicka, A. E., Cohen, D. B., van den Bosch, K., Buxton, V. L., Stevenson, N. A., & 

Matthews, J. W. (2017). National-Level Wetland Policy Specificity and Goals Vary According to 

Political and Economic Indicators. Environmental Management, 59, 141–153. 

https://doi.org/10.1007/s00267-016-0766-3 

Peyre, M. K. la, Mendelssohn, I. A., Reams, M. A., Templet, P. H., & Grace, J. B. (2001). Identifying 

Determinants of Nations’ Wetland Management Programs Using Structural Equation Modeling: An 

Exploratory Analysis. https://doi.org/10.1007/s002670010194 

PROMAN. (2015). Estudo de caracterização arqueológica das áreas de incidência direta e indireta, em meio 

terrestre e subaquático do projeto de requalificação e valorização da Pateira de Fermentelos. Centro 

de Estudos e Projetos, S.A. 

Ramsar Convention. (2012a). Information Sheet of “Lagoon of Pateira de Fermentelos and Valleys of rivers 
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