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O Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC) foi estruturado 
pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 
de julho, sendo constituído por: 

•  Rede Nacional de Áreas 
Protegidas (RNAP) 

• Áreas Classificadas Rede Natura 
2000  

• Áreas classificadas ao abrigo de 
compromissos internacionais 
assumidos pelo Estado Português 
(sítios RAMSAR , Reservas da 
Biosfera ou Geoparques por 
exemplo). 

A classificação de uma 
Área Protegida (AP) visa 
conceder-lhe um estatuto 
legal de proteção 
adequado à manutenção 
da biodiversidade e dos 
serviços dos ecossistemas 
e do património geológico, 
bem como à valorização 
da paisagem. 
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Rede Nacional de Áreas Protegidas  

Âmbito 
nacional  Privadas 

Âmbito 
regional 
ou local 

a integração ou 
exclusão na RNAP 
depende de 
avaliação da 
autoridade nacional 
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Natural 
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Tipologias de Áreas Protegidas  

Parque 

Nacional  

Área que contenha 
maioritariamente 
amostras 
representativas de 
regiões naturais 
características, de 
paisagens naturais e 
humanizadas, de 
elementos de 
biodiversidade e de 
geossítios, com valor 
científico, ecológico 
ou educativo. 
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Tipologias de Áreas Protegidas  

Parque 

Natural 

Área que contenha 
predominantemente 
ecossistemas 
naturais ou 
seminaturais, onde a 
preservação da 
biodiversidade a 
longo prazo possa 
depender de 
atividade humana, 
assegurando um 
fluxo sustentável de 
produtos naturais e 
de serviços. 
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Tipologias de Áreas Protegidas  

Reserva 

Natural 

 Área que contenha 
características 
ecológicas, 
geológicas e 
fisiográficas, ou 
outro tipo de 
atributos com valor 
científico, ecológico 
ou educativo, e que 
não se encontre 
habitada de forma 
permanente ou 
significativa. 
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Tipologias de Áreas Protegidas  

Paisagem 

Protegida 

Área que contenha 
paisagens 
resultantes da 
interação 
harmoniosa do ser 
humano e da 
natureza, e que 
evidenciem grande 
valor estético, 
ecológico ou cultural. 
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Monumento 

Natural 

Ocorrência natural 
contendo um ou 
mais aspetos que, 
pela sua 
singularidade, 
raridade ou 
representatividade 
em termos 
ecológicos, estéticos, 
científicos e 
culturais, exigem a 
sua conservação e a 
manutenção da sua 
integridade. 
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Medidas de proteção e conservação das Áreas Protegidas em Portugal 

Elaboração, avaliação e revisão de Planos de Ordenamento 

Elaboração trabalhos de investigação e gestão  
de ecossistemas e biodiversidade 

Envolvimento de entidades regionais  e locais 
e da população em geral 

Desenvolvimento de sistemas de informação e 
comunicação para os visitantes 

Implementação de 
mecanismos de vigilância 



 15.3.Enunciar as tipologias de Áreas Protegidas.  

 15.4.Sistematizar informação acerca da criação de Áreas Protegidas em Portugal 
e no mundo, com base em pesquisa orientada.  

 15.5.Resumir três medidas de proteção e de conservação das Áreas Protegidas 
em Portugal.  

 16.1.Enumerar associações e organismos públicos de proteção e de conservação 
da Natureza existentes em Portugal,  com base em pesquisa orientada . 

 16.2.Construir  uma síntese sobre um problema ambiental existente na região 
onde a escola se localiza, indicando possíveis  formas de minimizar danos, sob a 
forma de uma carta dir igida a um organismo de conservação da Natureza ou de 
um trabalho de projeto.  

METAS CURRICULARES 
  Relacionar o papel dos instrumentos de ordenamento e gestão do território com a proteção e a 

conservação da Natureza 
Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território 


