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Preencher o formulário de candidatura 
 
Todos os campos assinalados com um asterisco (*) são obrigatórios e não poderá enviar a 
sua candidatura se algum destes campos não for preenchido. As candidaturas podem ser 
enviadas em qualquer língua oficial da União Europeia, com exceção do gaélico e do maltês. 
No entanto, alguns campos no formulário de candidatura (indicados abaixo) devem ser 
preenchidos apenas em inglês. Certifique-se de que utiliza o formulário de candidatura 
correto para a sua língua para preencher as suas informações.  
 
Ao apresentar uma candidatura concorda que a mesma seja também considerada para o 
Prémio de Cidadania Europeia.  
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Passo 1 – Informações administrativas  
 
Título da candidatura (só em inglês): O título deve refletir de forma precisa e concisa o 
conteúdo da candidatura. Certifique-se de que o título reflete a «imagem» da sua 
candidatura, dado que o mesmo contribui para a prestação de informações essenciais e 
desempenha um papel significativo em termos de comunicação, especialmente se a sua 
candidatura for pré-selecionada ou vencedora. O título deverá ser apresentado em inglês.  
 
Países envolvidos nesta candidatura: Para candidaturas que envolvam mais do que um 
Estado-Membro da UE, pode indicar quais os países participantes. Esta informação será 
incluída no resumo da sua candidatura a publicar no sítio Web do Prémio Natura 2000 e, se a 
sua candidatura for pré-selecionada ou vencedora, será também incluída no certificado de 
finalista ou de vencedor. 
 
Nome e contactos do candidato principal: Preencher o nome e as informações de 
contacto da organização que apresenta a candidatura (= o candidato principal), incluindo um 
endereço de correio eletrónico que seja consultado com frequência.  
 
Qualquer entidade formalmente registada na UE pode apresentar uma candidatura.1 São 
permitidas candidaturas conjuntas compostas por mais do que um candidato. Contudo, uma 
das entidades deve ser nomeada como candidato principal e ser responsável pela 
candidatura.  
 
Só pode ser aceite uma candidatura por sítio Natura 2000 principal no âmbito da mesma 
categoria. Assim, se várias organizações pretenderem enviar candidaturas para o ou os 
mesmos sítios principais no âmbito da mesma categoria, deverão apresentar uma 
candidatura conjunta, caso contrário as candidaturas não serão elegíveis. Só podem ser 
aceites candidaturas diferentes para o ou os mesmos sítios principais se: a) forem 
apresentadas para categorias diferentes; e b) abrangerem atividades/concretizações 
totalmente diferentes.  
 
Sítio Web (organização): Indicar a hiperligação para o sítio Web do candidato principal. 
 
Sítio Web (projeto): Indicar a hiperligação para o sítio Web relacionado com o projeto ou 
projetos em que incide a candidatura. 
 
Descrição do candidato principal: Fornecer uma descrição breve e concisa do candidato 
principal, incluindo o seu estatuto legal, missão/visão e atividades principais. Este texto pode 
ser usado para análises estatísticas e de benchmarking, para nos ajudar a direcionar melhor 
as nossas futuras atividades e, por isso, deve ser factual em vez de promocional.  
 
Nome e contactos dos candidatos parceiros (se algum): Se vai apresentar uma 
candidatura conjunta, clique no botão Adicionar parceiro para adicionar candidatos parceiros. 
Terá de fornecer as mesmas informações para cada candidato parceiro tal como para o 
candidato principal.  
 
                                                 
1 Exceto organizações envolvidas no processo de seleção do Prémio Europeu Natura 2000 do ano 2020. 
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Os candidatos parceiros devem ser organizações que estiveram diretamente envolvidas nas 
atividades/concretizações abrangidas pela candidatura em causa. Em princípio, os 
candidatos parceiros devem também estar sedeados na UE. Contudo, podem ser aceites 
candidatos parceiros não pertencentes à UE se contribuírem com valor acrescentado 
concreto para a candidatura.  
 
Inclua todas as entidades que estiveram envolvidas nas atividades/concretizações 
abrangidas pela candidatura. É importante que todos recebam o devido reconhecimento. 
 
Tratar este parceiro como um candidato principal adicional: Deve assinalar esta caixa 
caso pretenda que o candidato parceiro tenha a mesma notoriedade que o candidato 
principal se a candidatura vencer (por exemplo, o nome do candidato deve também constar 
no troféu e no certificado). 
 
Fotografia principal: Forneça pelo menos uma fotografia (ou imagem) que ilustre a sua 
candidatura. A fotografia principal será publicada no sítio Web do Prémio Natura 2000, com o 
resumo da sua candidatura, e poderá também ser usada para outros fins de comunicação. 
Assim sendo, é muito importante que as imagens transmitam uma imagem atrativa e precisa 
da candidatura e que sejam de alta qualidade. Esta fotografia deve ser em formato jpg, jpeg 
ou png, com um máximo de 2 Mb e uma resolução mínima de 150 px * 150 px.  
 
Fotografias adicionais (máx. 5): Pode fornecer um máximo de cinco fotografias adicionais 
para apoiar a sua candidatura. Estas fotografias serão usadas pelos juízes para avaliar a sua 
candidatura. Poderão também ser usadas pela Comissão Europeia para fins promocionais 
relacionados com a Natura 2000. Por isso, deverá selecionar as fotografias com cuidado. 
Recomenda-se a inclusão de algumas fotografias que ilustrem os principais valores do sítio 
(como os habitats e as espécies presentes), bem como as ações levadas a cabo. Para 
projetos de comunicação, as fotografias podem apresentar material de comunicação, 
especialmente se tais informações visuais não estiverem disponíveis nos sítios Web que 
indicou.  
 
Vídeos: Se possuir um vídeo no YouTube ou Vimeo que esteja diretamente relacionado com 
as atividades descritas na sua candidatura, poderá também fornecer a hiperligação do 
mesmo. Estes vídeos serão usados pelos juízes para avaliar a sua candidatura. Poderão 
também ser usados pela Comissão Europeia para fins promocionais relacionados com a 
Natura 2000. Clique no botão Inserir Url para adicionar um máximo de cinco hiperligações de 
vídeos.  
 
Ao carregar fotografias e vídeos aceita que a Comissão Europeia tem o direito de os usar 
para fins relacionados com a comunicação da Natura 2000, tanto impressa como na Internet; 
que leu e aceitou as regras relativas aos direitos de autor; e que possui a autorização de 
adultos ou tutores legais das crianças que apareçam nas imagens. 
 
Já se candidatou à mesma categoria no passado? Indique se se candidatou à mesma 
categoria no passado, quer como candidato principal ou parceiro («Sim» ou «Não»). Se sim, 
indique em que ano(s) apresentou uma candidatura na mesma categoria.  
 
Já se candidatou para o mesmo sítio principal no passado? Indique se no passado 
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apresentou uma candidatura que abordava o ou os mesmos sítios principais, quer como 
candidato principal ou parceiro («Sim» ou «Não»). Se sim, indique em que ano(s) apresentou 
uma candidatura para o mesmo sítio principal.  
 
Trata-se de um reenvio de uma candidatura anteriormente apresentada (ou seja, as 
atividades/concretizações são as mesmas, similares ou atualizadas)? Se a resposta a 
uma ou várias das perguntas anteriores foi «sim», indique se, basicamente, está a reenviar a 
mesma candidatura, apesar de contemplar melhorias e/ou atualizações («Sim» ou «Não»).  
 
Comentário: Descreva de forma reduzida como a candidatura deste ano difere da sua 
candidatura anterior. 
 
As candidaturas não vencedoras dos anos anteriores podem ser novamente apresentadas 
desde que todos os outros requisitos sejam cumpridos. No entanto, as candidaturas que 
demonstrem melhorias ou êxitos adicionais em comparação com o ano passado têm mais 
probabilidades de serem vencedoras. 
 
Contudo, as candidaturas vencedoras não podem ser novamente apresentadas por nenhum 
candidato: ou seja, candidaturas que abordem as mesmas atividades/concretizações 
relativas às mesmas espécies principais/tipos de habitat que nas candidaturas vencedoras de 
anos anteriores, mesmo que numa categoria diferente.  
 
Indique o(s) número(s) da(s) candidatura(s) do ano passado: Adicionar o(s) número(s) de 
referência da(s) candidatura(s) anterior(es). 
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Passo 2 – Informações sobre o resumo  
 
Resumo da candidatura (só em inglês): Forneça um resumo objetivo e bem redigido da 
sua candidatura, em inglês, destacando: 
 

1. Os principais sítios Natura 2000, espécies e/ou tipos de habitat visados; 
2. A situação de referência, os principais problemas visados e os objetivos-chave;  
3. As principais atividades executadas (com referência clara à categoria a que se 

candidata); e 
4. As principais concretizações.  

Considere as seguintes perguntas – Onde? Porquê? Quando? Quem? O quê? 
 
A qualidade deste resumo é muito importante, pois se a sua candidatura for considerada 
elegível, o resumo será publicado no sítio Web do Prémio Natura 2000 e será também 
utilizado para a votação pública para o Prémio de Cidadania Europeia, caso a sua 
candidatura seja pré-selecionada.  
 
O Prémio de Cidadania Europeia será decidido por votação pública nas candidaturas 
finalistas. Depois de selecionados os finalistas para cada categoria, o público poderá votar 
através do sítio Web do Prémio Natura 2000 na candidatura que considerar mais meritória. O 
finalista que receber mais votos será premiado com o Prémio de Cidadania Europeia na 
cerimónia de entrega dos prémios. É por isso importante que o resumo reflita de forma exata 
a sua candidatura e que seja redigido num estilo acessível e conciso.2  
 
Descrição das atividades executadas (só em inglês): Forneça uma visão geral clara das 
atividades que são abrangidas por esta candidatura, em inglês. Esta descrição deve incluir o 
seguinte:  
 

• Os tipos de ações implementadas, incluindo uma descrição qualitativa e 
quantitativa clara dos seus resultados. No caso das candidaturas com vários 
parceiros, seria útil descrever que atividade cada parceiro executou. Incluir 
apenas as atividades relevantes para a categoria que escolheu, e não uma 
descrição de todas as atividades realizadas.  

• As espécies/tipos de habitat visados, a audiência ou as partes interessadas, 
dependendo da categoria no âmbito da qual apresenta a candidatura. 

• Atividades de monitorização. 

• Como é que as atividades se relacionam com os objetivos de conservação do 
sítio Natura 2000.  

 
Esta descrição será usada pelos juízes para compreender melhor a sua candidatura e pode 
ser usada para fins publicitários.  

                                                 
2 A Comissão poderá modificar o texto para garantir um estilo consistente. 
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Localização das atividades (só em inglês): Descreva a localização das atividades em 
relação ao sítio Natura 2000 (ou seja, em que parte do sítio as atividades foram realizadas), 
em inglês. 
 
Duração das atividades abrangidas pela candidatura: Forneça as datas de início e de 
conclusão abrangidas pela candidatura. As candidaturas para o Prémio 2020 só podem 
abranger atividades/concretizações concluídas entre 21.09.2014 e 20.09.2019, inclusive.  
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Passo 3 – Sítios Natura 2000  
 
Nome oficial do sítio Natura 2000 principal visado pela candidatura: 
Código oficial da UE (como referido no Visualizador Natura 2000) do sítio: 
 
Todas as candidaturas devem referir-se de forma explícita a pelo menos um sítio 
Natura 2000. Fornecer o nome e o código oficial da UE (um código único de nove carateres) 
do sítio principal abrangido pela sua candidatura (consulte o Visualizador Natura 2000 onde 
poderá encontrar os códigos). Se a sua candidatura abranger vários sítios, mencione aqui 
aquele que for o mais importante. Abaixo pode adicionar mais sítios. 
 
Tipo de sítio: Indicar se o sítio é: 
 

1. Um Sítio de Importância Comunitária (SIC)/Zonas Especiais de Conservação 
(ZEC); 

2. Uma Zona de Proteção Especial (ZPE); ou 
3. Ambos.  

 
Adicionar sítios Natura 2000 adicionais (máx. 5): Clique no botão Adicionar novo sítio para 
adicionar um máximo de cinco sítios adicionais se a sua candidatura abranger mais do que 
um sítio Natura 2000. Estes deverão incluir apenas os sítios onde foram executadas 
atividades concretas. Não existe qualquer vantagem em fornecer uma lista de sítios se os 
mesmos não acrescentarem valor à candidatura. Terá de fornecer as mesmas informações 
tal como para o sítio principal.  
 
Comentários: Se a sua candidatura abranger vários sítios e, por serem muitos, não puderem 
ser mencionados acima, descreva-os aqui.  
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Passo 4 – Categoria 
 
Selecione a categoria a que se está a candidatar: Só pode candidatar-se a uma das cinco 
categorias referidas abaixo. Se desejar candidatar-se a mais do que uma categoria, deve 
apresentar uma candidatura separada para cada categoria. Contudo, só podem ser aceites 
várias candidaturas do mesmo candidato se apresentarem: a) atividades/concretizações 
completamente diferentes; e b) para sítios diferentes. Se a mesma candidatura for 
simplesmente reapresentada em diferentes categorias, será rejeitada em todas as categorias. 
 
Comunicação: Este prémio reconhece as concretizações em comunicação que resultaram 
num maior conhecimento sobre a Natura 2000, e que contribuíram com mudanças positivas 
duradouras nas atitudes ou comportamentos em relação à rede. 
 
As candidaturas a esta categoria devem estar direcionadas para sítios Natura 2000 
específicos. Se uma candidatura abordar vários sítios ou toda a rede Natura 2000 visando 
um grupo de interesse completo ou o público geral deve, mesmo assim, demonstrar um 
impacto positivo tangível em pelo menos um sítio Natura 2000. 
 
Benefícios socioeconómicos: Este prémio reconhece a criação de benefícios 
socioeconómicos para as partes interessadas locais que se tenham verificado em resultado 
das atividades associadas a um sítio ou projeto Natura 2000. Exemplos de tais 
concretizações podem incluir a introdução do rótulo Natura 2000, que apoia os produtores 
locais a usar os recursos naturais do sítio para criarem um mercado nicho ou obterem 
melhores preços, atividades turísticas baseadas na natureza desenvolvidas em torno do sítio 
Natura 2000, aumento das receitas para grupos de partes interessadas específicas, criação 
de novos empregos ou oportunidades, etc. A candidatura deve estabelecer claramente uma 
ligação explícita entre os benefícios socioeconómicos e um sítio Natura 2000.  
 
Conservação: Este prémio reconhece as concretizações que melhoraram o estado de 
conservação de um determinado tipo de habitat natural e/ou espécies. Os tipos de habitat ou 
as espécies visados devem constar do Anexo I ou II da Diretiva Habitats, ou do Anexo I da 
Diretiva Aves, ou ser uma ave migratória de ocorrência regular. Isto significa que as espécies 
no Anexo IV da Diretiva Habitats, por exemplo, não podem ser visadas (por isso, as 
candidaturas que as visem exclusivamente não serão elegíveis), uma vez que a designação 
de sítio Natura 2000 é legalmente irrelevante para as mesmas.  
 
Os projetos/ações que criem ou melhorem as ligações e os corredores entre sítios na rede 
Natura 2000 são bem-vindos, uma vez que respondem a uma preocupação importante para a 
implementação da Natura 2000. 
 
Reconciliação de interesses/perceções: Esta categoria recompensa os esforços 
bem-sucedidos na resolução de conflitos que tenham contribuído para unir diferentes forças 
políticas ou socioeconómicas, ou utilizadores de terras ou recursos, de uma forma que tenha 
beneficiado a Natura 2000. As candidaturas devem centrar-se na evolução de uma situação 
polarizada para um compromisso honroso, com mecanismos implementados para que as 
várias partes interessadas possam trabalhar em conjunto.  
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Cooperação transfronteiriça e criação de redes: Esta categoria diz respeito ao 
estabelecimento de parcerias eficazes entre as partes interessadas envolvidas na 
gestão/conservação dos sítios Natura 2000 que tenham por objetivo resolver problemas da 
Natura 2000 de forma mais construtiva do que se os parceiros operassem de forma 
individual.  
 
Esta categoria abrange dois tipos de parcerias:  
 

1. Colaboração transfronteiriça com o objetivo de se alcançar uma melhor 
conservação das espécies/tipos de habitat cuja distribuição geográfica exige uma 
tal abordagem. A cooperação transfronteiriça pode ser entre países ou regiões 
autónomas num Estado federal (como a Alemanha, Bélgica, Áustria ou Espanha). 
Pode também incluir a transferência de conhecimentos/melhores práticas no 
quadro explícito de um contexto biogeográfico de uma região. 

2. Criar redes entre estruturas com objetivos temáticos similares (por exemplo, sítios 
Natura 2000 de zonas húmidas, gestores de sítios Natura 2000, parceiros que 
trabalhem sobre a mesma espécie ou grupo de espécies, como carnívoros, 
répteis, etc.) dentro do mesmo país (ou da mesma região para os países 
federais).  
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Passo 5 – Espécies e tipos de habitat visados  
 
A candidatura visa explicitamente espécies particulares? 
A candidatura visa explicitamente tipos de habitat particulares?  
 
As candidaturas no âmbito da categoria Conservação devem visar explicitamente uma ou 
mais espécies ou tipos de habitat natural e, por isso, a resposta deverá ser «Sim» no que 
toca a visar explicitamente uma espécie e/ou tipo de habitat. 
 
As candidaturas nas outras categorias devem selecionar «Sim» apenas se a candidatura se 
focar explicitamente em espécies e/ou tipos de habitat particulares. Não existe qualquer 
benefício em fornecer listas de espécies ou tipos de habitat que não sejam um foco principal 
da sua candidatura.  
 
Se selecionar «Sim» em uma destas perguntas, serão visualizas as seguintes perguntas: 
 
Nome científico das espécies principais explicitamente visadas pela candidatura (se 
alguma):  
Nome e código oficial da UE (tal como referido na Diretiva Habitats) do habitat principal 
explicitamente visado pela candidatura (se algum):  
 
Se uma candidatura se focar explicitamente num(a) (ou em várias(os)) espécies/tipos de 
habitat particulares, deverão ser as espécies/tipo de habitat para os quais o sítio está 
designado: 
 

• As espécies devem constar da Diretiva Habitats (Anexo II) ou da Diretiva Aves 
(Anexo I ou aves migratórias de ocorrência comum que não constem do Anexo I). 
Fornecer o nome científico (não o vernáculo) tal como referido no Anexo 
pertinente da Diretiva para as espécies principais abrangidas pela candidatura. 
Se forem abrangidas várias espécies, forneça aqui a espécie principal (ou uma 
das principais), a adicione outras usando a hiperligação abaixo.  

• Os tipos de habitat devem constar da Diretiva Habitats (Anexo I). Forneça o 
nome oficial e o código oficial da UE para o tipo de habitat principal abrangido 
pela candidatura. Se forem abrangidos vários tipos de habitat, forneça aqui o 
principal (ou um dos principais), e adicione outros usando a hiperligação abaixo.  

 
A espécie/habitat encontra-se no Formulário de Dados Normalizado (FDN) para o sítio? 
Se sim, refira o sítio: Para cada espécie/tipo de habitat que referiu acima, deverá consultar 
o Visualizador Natura 2000 e indicar se se encontra nas tabelas 3.1 ou 3.2 do FDN para o 
sítio: 
 

• Se sim, indique que sítio (nome e código).  

• Se não, adicione um comentário mais abaixo a explicar por que razão não consta. 
A única situação em que a candidatura pode ser considerada elegível se a 
espécie/tipo de habitat citado não constar do FDN, é possuir uma carta de apoio 
da autoridade competente indicando que o FDN foi alterado, ou que está a ser 
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alterado. Anexar aqui a carta oficial de apoio.  
 
Comentários: Se a espécie/tipo de habitat não constar do FDN, explique aqui a situação.  
 
Adicionar nomes e códigos de espécies/habitats adicionais (se algum): Se a sua 
candidatura abranger mais do que uma espécie/tipo de habitat, clique nos botões Adicionar 
novas espécies/Adicionar novos habitats para adicionar um máximo de cinco espécies e/ou 
tipos de habitat adicionais. Mais uma vez, estes deverão ser somente as espécies/tipos de 
habitat explicitamente visados na sua candidatura. Não existe qualquer benefício em fornecer 
listas de espécies/tipos de habitat adicionais se os mesmos não acrescentarem valor à sua 
candidatura. Tem de fornecer as mesmas informações tal como para a espécie/tipo de habitat 
principal.  
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Passo 6 – Critérios de avaliação  
 
A avaliação será baseada nos cinco aspetos principais da sua candidatura: eficácia, 
originalidade, durabilidade, custo-benefício e reprodutibilidade. Cada critério tem um peso 
diferente (referido abaixo de cada critério).  
 
Existe um formulário por critério, cada um limitado a 4000 carateres. Mais abaixo são 
mencionadas algumas sugestões do tipo de informações esperadas para cada critério. As 
candidaturas que fornecem informações qualitativas descritivas mas específicas e 
informações quantitativas têm mais probabilidades de serem melhor classificadas. Pode 
fornecer hiperligações para informações sobre antecedentes, contextuais ou outras que 
sejam relevantes, mas a avaliação basear-se-á principalmente nas informações fornecidas no 
próprio formulário de candidatura. 
 

Categoria Comunicação:  
 
Em que medida as suas atividades de «Comunicação» são eficazes? (Peso na 
avaliação = 40 %): 
 
Este critério avalia em que medida as atividades tiveram sucesso em proporcionar uma 
mudança de conhecimentos e/ou atitudes real, mensurável e quantificável nas audiências 
visadas. Esta mudança deve ser relativa a conhecimentos/atitudes em relação a 
sítios/habitats/espécies específicos da Natura 2000 ou comportamentos que afetam 
diretamente a implementação da Natura 2000. 
 
A divulgação à sociedade civil — para sensibilizar e contribuir para as atitudes positivas em 
relação à Natura 2000 — é o foco principal do Prémio. As candidaturas que visam o público 
geral têm mais probabilidades de obter uma melhor classificação, apesar das candidaturas 
poderem também visar grupos de partes interessadas específicos. Uma campanha de 
comunicação multinivelada direcionada para várias audiências, que vise tanto o público geral 
como grupos de discussão, terá vantagem em relação às outras. 
 

 Descrever a situação inicial antes das intervenções, por que lançou a 
campanha/atividades e os seus objetivos (o que pretendia alcançar). 

 Descrever o público-alvo das suas atividades de comunicação. O público-alvo é 
generalizado ou muito específico? 

 Descrever em pormenor as concretizações: a situação atual e as mudanças concretas 
nas atitudes/comportamentos do público-alvo. Quantificar os resultados em termos de 
alcance (número de pessoas abrangidas em cada grupo-alvo, número de eventos 
criados, número de comunicações produzidas, etc.). Quantificar também, sempre que 
possível, as mudanças verificadas a nível de conhecimentos/atitude; tal implica a 
realização de inquéritos prévios e posteriores aos projetos. Caso não disponha de 
dados quantitativos sobre as mudanças a nível de conhecimentos/atitude, deverá 
fornecer, pelo menos, dados qualitativos. Explicar como mediu o impacto no 
público-alvo.  
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A experiência dos últimos anos demonstrou que as candidaturas bem-sucedidas 
fornecem uma descrição clara das mudanças concretas de conhecimentos e/ou 
atitudes/comportamentos nas candidaturas no âmbito da Comunicação. Além disso, 
fornecem dados quantitativos. 

 
Em que medida as suas atividades de «Comunicação» são originais? (Peso na 
avaliação = 5 %): 
 
A originalidade pode ser de vários níveis:  
 

• Técnica (por exemplo, mensagem/ferramenta/método desenvolvido de 
comunicação inovador); 

• Contextual (por exemplo, ferramenta/método existente usado para um novo 
público-alvo ou de uma forma diferente); ou  

• Geográfica (por exemplo, ferramenta existente usada pela primeira vez numa 
área geográfica específica: a nível da UE/nível do Estado-Membro/nível regional, 
etc.). 

 
 Considera que as suas atividades de comunicação são originais/inovadoras?  
 Se sim, explique porquê e a que nível (técnico/metodológico, contextual, geográfico, 

etc.). Forneça hiperligações para materiais de apoio, se existirem. 
 
Em que medida as suas atividades de «Comunicação» e respetivos resultados são 
duradouros ao longo do tempo? (Peso na avaliação = 20 %): 
 
Este critério diz respeito à durabilidade dos resultados e à durabilidade das ações. Qualquer 
prova de mudanças duradouras de atitudes/comportamentos devido às atividades de 
comunicação constituirá uma vantagem clara.  
 

 Descrever os esforços realizados para assegurar um impacto duradouro máximo das 
suas atividades de comunicação depois da conclusão da campanha.  

 Explicar se as atividades de comunicação de acompanhamento (para manter a 
mensagem viva e atualizá-la com regularidade) estão asseguradas ou previstas, e 
descrevê-las. 

 Explicar que mudanças duradouras nas atitudes e comportamentos registou e mediu 
(se for caso disso).  

 Explicar quais são as necessidades de financiamento futuras e como serão 
satisfeitas. 

 
Descrever e explicar as características custo-benefício da sua concretização em 
«Comunicação». (Peso na avaliação = 15 %): 
 
Este critério intervém em dois níveis:  
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1. Comparar o custo com o número de pessoas/tamanho do público abrangido. 
2. Comparar o custo com a eficácia: qual é a dimensão da mudança de atitudes? 

Qual é a dimensão do impacto no público-alvo? 
 

 Quanto é que despendeu com as suas atividades de comunicação (em euros)? 
 Quantas pessoas foram abrangidas? 
 Qual foi a eficácia das suas atividades (dimensão da mudança/impacto) em relação 

às verbas despendidas?  
 O projeto conseguiu utilizar recursos humanos, financeiros e materiais de forma eficaz 

(p. ex., economias de escala, uso de material existente, uso repetido de material 
novo, etc.)? 
 

Forneça dados quantitativos para este critério.  
 
Em que medida as suas atividades de «Comunicação» são reproduzíveis? Que 
medidas foram tomadas para as reproduzir? (Peso na avaliação = 20 %): 
 
Este critério analisa, por um lado, a potencial reprodutibilidade das ações/concretizações e, 
por outro, se foram tomadas medidas específicas para de facto disseminar os resultados e/ou 
os reproduzir. 
 

 Que partes das suas atividades considera que podem ser reproduzidas noutros 
sítios?  

 Descrever as barreiras culturais ou financeiras (efetivas ou potenciais) à «exportação» 
do método de comunicação para outras circunstâncias. 

 Já tomou medidas concretas para disseminar os resultados e apoiar a 
reprodutibilidade de elementos específicos das suas atividades (por exemplo, em 
outros sítios Natura 2000, organizações parceiras, etc.)? Se sim, descreva. 

 
Categoria Benefícios socioeconómicos: 

 
Em que medida as suas atividades são eficazes em termos de «Benefícios 
socioeconómicos»? (Peso na avaliação = 40 %): 
 
Este critério avalia em que medida as atividades tiveram sucesso na criação de benefícios 
socioeconómicos resultantes da Natura 2000 (novos empregos, aumento das receitas, 
integração de grupos desfavorecidos, criação de um novo rótulo, etc.) para partes 
interessadas específicas. O benefício socioeconómico deve estar explicitamente associado à 
Natura 2000, mesmo que seja somente através de um rótulo. O público e as partes 
interessadas envolvidas devem ter conhecimento de que os benefícios estão relacionados 
com a Natura 2000.  
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 Descrever a situação inicial indicando a condição socioeconómica dos grupos de 
partes interessadas visados antes das suas atividades e explicar por que este 
conjunto específico de ações era necessário. 

 Especificar as partes interessadas visadas pelas suas atividades.  
 Descrever a situação atual tanto em termos qualitativos como quantitativos, indicando 

alterações na situação socioeconómica das partes interessadas visadas (resultados 
alcançados), ou no uso dos recursos; por exemplo, o número de novos empregos 
criados, o montante correspondente ao aumento das receitas, o número e o tipo de 
novas atividades económicas criadas, etc.  

 Explicar claramente de que forma os benefícios estão associados aos sítios 
Natura 2000 visados.  

 Descrever como mediu o impacto das ações e quais são os resultados finais. 
 

A experiência dos últimos anos demonstrou que a descrição de associações explícitas 
e diretas entre as atividades que promovem benefícios socioeconómicos e os sítios 
Natura 2000 relevantes constitui um dos pontos mais importantes a salientar nas 
candidaturas no âmbito desta categoria.  

 
Em que medida as suas atividades relativas a «Benefícios socioeconómicos» são 
originais? (Peso na avaliação = 5 %): 
 
A originalidade pode ser de vários níveis:  
 

1. Técnica (por exemplo, nova ferramenta/novo método desenvolvido); 
2. Contextual (por exemplo, ferramenta/método existente usado para um grupo de 

partes interessadas novo/diferente); 
3. Geográfica (por exemplo, ferramenta/método existente usado pela primeira vez 

numa área geográfica específica: a nível da UE/nível do Estado-Membro/nível 
regional, etc.). 

 
 Explicar de que forma (se alguma) as suas ações são originais/inovadoras.  
 Identificar e descrever de forma clara a que nível são originais (técnico/metodológico, 

contextual, geográfico, etc.). 
 
Em que medida as suas atividades relativas a «Benefícios socioeconómicos» e 
respetivos resultados são duradouros ao longo do tempo? (Peso na avaliação = 20 %): 
 
Este critério diz respeito à durabilidade dos resultados e à durabilidade das ações. 
Relaciona-se com a permanência e perspetivas futuras das novas atividades 
socioeconómicas iniciadas/apoiadas através das suas atividades. As atividades/sistemas que 
geram lucro e são, assim, autossustentáveis terão uma classificação mais elevada do que 
aqueles que dependem de subsídios. Os benefícios comerciais (emprego, venda de 
produtos, aumento do turismo, etc.) devem revelar uma tendência positiva ao longo de alguns 
anos para que essa tendência positiva possa ser decidida com base em dados fiáveis. 
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 Quais das suas atividades vão continuar após a conclusão do projeto/ação, e de que 

forma? 
 Que medidas ou condições estão implementadas para garantir a continuação dos 

benefícios após a conclusão do projeto/ação? 
 Fornecer dados que demonstrem a tendência dos benefícios comerciais (emprego, 

venda de produtos, aumento do turismo, etc.) durante o período da sua iniciativa. 
 Explicar se as atividades se autofinanciam/são autossustentáveis atualmente e, se 

sim, explicar como. Se não forem, explicar quais são as necessidades de 
financiamento futuras e como serão satisfeitas. 

 
Descrever e explicar as características custo-benefício das suas concretizações em 
«Benefícios socioeconómicos». (Peso na avaliação = 15 %): 
 
Este critério intervém em dois níveis:  
 

a) Comparar o custo com o número de pessoas/partes interessadas abrangidas; e  
b) Comparar o custo com a eficácia: qual é a dimensão da mudança? Qual é a 

dimensão do impacto? Por exemplo, o custo das ações pode ser avaliado em 
relação às receitas geradas (por exemplo, através de novas atividades turísticas, 
marcas e rótulos para produtos locais, etc.). 

 
 Quanto é que despendeu com as suas atividades socioeconómicas (em euros)? 
 Quantos e que tipos de partes interessadas foram abrangidos? 
 Qual foi a eficácia das suas atividades (dimensão da mudança/impacto 

socioeconómico) em relação às verbas despendidas?  
 O projeto conseguiu utilizar recursos humanos, financeiros e materiais de forma eficaz 

(p. ex., economias de escala, uso de material existente, uso repetido de material 
novo, etc.)? 
 

Forneça dados quantitativos para este critério. 
 
Em que medida as suas atividades relativas a «Benefícios socioeconómicos» são 
reproduzíveis? Que medidas foram tomadas para as reproduzir? (Peso na avaliação = 
20 %): 
 
Este critério diz respeito à potencial reprodutibilidade de uma ação/método: um valor 
acrescentado que ainda não foi amplamente considerado ou usado, ou um modelo de 
negócio particularmente bem-sucedido que deve ser disseminado a outras entidades que o 
podem utilizar. Para além do potencial de reprodutibilidade, é de interesse saber se foram 
tomadas medidas específicas para de facto disseminar os resultados e os reproduzir. 
 

 Que pontos-chave das suas atividades considera que podem ser reproduzidos 
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noutros sítios?  
 Descrever as barreiras culturais ou financeiras (atuais ou potenciais) à «exportação» 

do método/sistema socioeconómico para outras circunstâncias. 
 Já tomou medidas concretas para disseminar os resultados e apoiar a 

reprodutibilidade de elementos específicos das suas atividades (por exemplo, em 
outros sítios Natura 2000, organizações parceiras, etc.)? Se sim, descreva-as.  

 
Categoria Conservação:  

 
Em que medida as suas atividades de «Conservação» são eficazes? (Peso na avaliação 
= 40 %): 
 
Este critério avalia em que medida as atividades tiveram sucesso em produzir resultados 
positivos concretos e mensuráveis que influenciem o estado de conservação dos tipos de 
habitat e/ou espécies visados. Esta avaliação também envolve uma análise da dimensão da 
mudança positiva. As ações direcionadas para melhorar a gestão da área e para promover 
uma gestão mais integrada podem ser consideradas nesta categoria. 
 

 Descrever a situação inicial anterior às suas ações, assim como as principais 
questões abordadas (ameaças que afetam as espécies e/ou os habitats visados). 

 Descrever a situação atual tanto em termos qualitativos como quantitativos indicando 
as mudanças no estado de conservação/superfície/população de cada espécie/tipo de 
habitat visados.  

 Em que medida o ou os problemas iniciais que afetavam negativamente o estado de 
conservação foram bem resolvidos?  

 Como é que as suas ações contribuíram para esta mudança (resultados)? 
 Descrever os mecanismos de monitorização implementados, ou seja, recolha de 

dados, relatórios e análises. 
 Como é que mediu a eficácia das suas ações? O seu trabalho/resultados foram 

avaliados por um organismo independente?  
 

A experiência dos últimos anos demonstrou que o debate sobre as mudanças a nível do 
estado de conservação e sobre a quantificação dos resultados em termos da superfície dos 
habitats e das populações de espécies visadas constituem pontos-chave para o sucesso das 
candidaturas no âmbito da Conservação. 
 
Em que medida as suas atividades de «Conservação» são originais? (Peso na 
avaliação = 5 %): 
 
A originalidade pode ser de vários níveis:  
 

a) Técnica/metodológica (por exemplo, nova ferramenta de conservação/novo 
método desenvolvido); 
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b) Contextual (por exemplo, ferramenta/método existente usado para uma 
espécie/tipo de habitat diferente); ou 

c) Geográfica (por exemplo, ferramenta existente usada pela primeira vez numa 
área geográfica específica: a nível da UE/nível do Estado-Membro/nível regional, 
etc.). 

 
 Considera que as suas atividades de conservação são originais/inovadoras?  
 Se sim, explique claramente em que aspeto são originais e a que nível 

(técnico/metodológico, contextual, geográfico, etc.). Forneça hiperligações para 
materiais de apoio, se existirem. 

 
Em que medida as suas atividades de «Conservação» e respetivos resultados são 
duradouros ao longo do tempo? (Peso na avaliação = 20 %): 
 
Este critério relaciona-se com:  
 

a) A durabilidade das ações e o seu impacto ao longo do tempo (por exemplo, o 
aumento dos níveis da água é tecnicamente mais durável do que a limpeza de 
matagais); e  

b) As medidas que foram de facto implementadas para garantir uma gestão 
periódica/ações periódicas, onde necessário. 

 
 Descrever o nível de durabilidade das ações implementadas e do seu impacto.  
 Descrever os esforços que foram feitos para garantir um impacto duradouro máximo 

das suas atividades de conservação (p. ex., acordos celebrados com parceiros/partes 
interessadas, soluções técnicas, etc.).  

 Como é que o trabalho e os investimentos se vão desenvolver no futuro? O sucesso 
que alcança depende de mais intervenções? Se sim, quem será responsável e como 
serão financiadas? 

 
Descrever e explicar as características custo-benefício das suas concretizações em 
«Conservação». (Peso na avaliação = 15 %): 
 
O primeiro nível de uma análise custo-benefício seria comparar o custo das ações com a 
superfície dos habitats/tamanho das populações de espécies visadas. O segundo nível seria 
comparar o custo com a eficácia: qual é a dimensão da mudança no estado de conservação 
dos habitats/espécies visados? Qual é a dimensão do impacto? 
 

 Quanto é que despendeu com as suas atividades de conservação (em euros)? 
 Que superfície de habitat e/ou tamanho de população de espécies foram abrangidos?  
 Qual é a eficácia das suas atividades de conservação (dimensão da 

mudança/impacto, mudanças no estado de conservação) em relação às verbas 
despendidas? 

 O projeto conseguiu utilizar recursos humanos, financeiros e materiais de forma eficaz 
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(p. ex., trabalho voluntário, economias de escala, uso de material existente, uso 
repetido de material novo, etc.)? 

 

Forneça dados quantitativos para este critério. 
 
Em que medida as suas atividades de «Conservação» são reproduzíveis? Que medidas 
foram tomadas para as reproduzir? (Peso na avaliação = 20 %): 
 
Este critério avalia a potencial reprodutibilidade das ações: em que medida o problema que 
este método soluciona é generalizado? Com que facilidade pode ser transferido? Para além 
do potencial de reprodutibilidade, é de interesse saber se foram tomadas medidas 
específicas para de facto disseminar os resultados e os reproduzir na prática. 
 

 Considera que a sua atividade é reproduzível? Descrever porquê e como. 
 Existem algumas barreiras culturais, técnicas ou financeiras (efetivas ou potenciais) à 

exportação da ferramenta/método de conservação e, se sim, como podem ser 
contornadas? 

 Já tomou medidas concretas para disseminar os resultados e apoiar a 
reprodutibilidade de elementos específicos das suas atividades? Por exemplo, 
compilou-os num formato que outros profissionais possam usar, como um manual, 
instrumentos de ajuda, diretrizes, etc., ou apresentou-os numa conferência ou 
seminário temático, etc.?  

 
Categoria Reconciliação de interesses/perceções:  

 
Em que medida as suas atividades centradas na «Reconciliação de 
interesses/perceções» das várias partes interessadas são eficazes? (Peso na avaliação 
= 40 %): 
 
Este critério avalia em que medida as atividades foram bem-sucedidas na resolução de uma 
situação de conflito entre partes interessadas importantes com interesses divergentes, direta 
ou indiretamente relacionada com um sítio Natura 2000, uma espécie ou um tipo de habitat. 
Este critério diz igualmente respeito ao envolvimento de partes interessadas «não 
tradicionais», que podem, inicialmente, ter interesses opostos (por exemplo, proprietários de 
terrenos, caçadores, proprietários de animais, utilizadores de recursos, etc.) na conservação 
ativa dos sítios Natura 2000. 
 

 Descrever a situação inicial e como se relacionava com a proteção/gestão do ou dos 
sítios Natura 2000. Explicar os interesses das partes interessadas em conflito 
envolvidas no ou nos sítios no início do processo. Quais eram as atitudes dos grupos 
de partes interessadas/comunidades relevantes em relação à Natura 2000 antes das 
suas ações? 

 Descrever de forma qualitativa e quantitativa em que medida as suas atividades foram 
eficazes em reconciliar interesses e/ou perceções e descrever as alterações 
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registadas a nível de interesses e/ou perceções. Explicar também se e de que forma 
as partes interessadas beneficiaram das atividades de reconciliação.  

 Como é que esta mudança beneficiou o sítio/espécies/tipos de habitat Natura 2000 
visados?  

 Qual é a atitude atual dos grupos visados em relação à Natura 2000? Como é que isto 
foi medido? 

 
Em que medida as suas atividades centradas na «Reconciliação de 
interesses/perceções» são originais/inovadoras? (Peso na avaliação = 5 %): 
 
A originalidade pode ser avaliada em vários níveis:  
 

1. Técnica (por exemplo, nova ferramenta de resolução de conflitos/novo método 
desenvolvido); 

2. Contextual (por exemplo, ferramenta/método existente usado para um novo grupo 
de partes interessadas ou de uma forma diferente); ou 

3. Geográfica (por exemplo, ferramenta existente usada pela primeira vez numa 
área geográfica específica: a nível da UE/nível do Estado-Membro/nível regional, 
etc.). 

 
 Explicar de que forma (se alguma) as ações/métodos de resolução de conflitos são 

originais.  
 Identificar e explicar de forma clara o nível de originalidade (técnico/metodológico, 

contextual, geográfico, etc.). 
 
Em que medida as suas atividades centradas na «Reconciliação de 
interesses/perceções» e respetivos resultados são duradouros ao longo do tempo? 
(Peso na avaliação = 20 %): 
 
Este critério relaciona-se com:  
 

a) A durabilidade das ações e o seu impacto ao longo do tempo; e  
b) As medidas que foram de facto implementadas para garantir uma gestão 

periódica/ações periódicas, onde necessário.  
Explicar de que forma foi organizado o novo consenso e abordar os mecanismos 
implementados para garantir uma reconciliação duradoura, por exemplo a celebração 
de acordos entre as partes interessadas, a criação de novos processos, a criação de 
novas estruturas, como comissões conjuntas, etc. — declarações assinadas, acordos 
escritos, etc., podem ser fornecidos como hiperligações. Qual foi o nível de 
compromisso dos parceiros? 

 Como pensa que as atitudes vão evoluir no futuro? 
 
Descrever e explicar as características custo-benefício da sua concretização em 
«Reconciliação de interesses/perceções». (Peso na avaliação = 15 %): 
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Este critério avalia os custos das atividades realizadas em relação a benefícios (resultados) 
concretos e mensuráveis resultantes das atividades de resolução de conflitos. O primeiro 
nível de uma análise custo-benefício seria comparar o custo das ações com o 
número/tipo/dimensão da população das partes interessadas envolvidas. O segundo nível 
seria comparar o custo com a eficácia das ações: em que medida o resultado da resolução 
de conflito é importante? Qual é o efeito positivo nos sítios/habitats/espécies Natura 2000 (ou 
nas atitudes em relação aos mesmos)? 
 

 Quanto é que despendeu com as suas atividades de resolução de conflitos (em 
euros)? 

 Qual é o alcance em termos de números de partes interessadas anteriormente em 
conflito?  

 Qual é a eficácia das suas atividades de resolução de conflitos (dimensão da 
mudança/impacto; amplitude da mudança nas atitudes e impacto nos 
sítios/espécies/tipos de habitat Natura 2000)? 

 

Forneça dados quantitativos para este critério. 
 
Em que medida as suas atividades centradas na «Reconciliação de 
interesses/perceções» são reproduzíveis? Que medidas foram tomadas para as 
reproduzir? (Peso na avaliação = 20 %): 
 
Este critério é respeitante ao potencial de reprodutibilidade: avalia o grau em que o conflito 
que foi abordado está generalizado, e em que medida afeta os sítios Natura 2000 noutras 
partes. O critério também analisa as medidas concretas tomadas pelo candidato para 
comunicar e promover a sua ação/método junto de outras organizações/organismos 
relevantes, etc., que lidam com o mesmo problema. 
 

 Que partes dos seus esforços podem ser disseminadas pelos parceiros e 
reproduzidas noutros contextos/sítios?  

 Existem algumas barreiras culturais, financeiras ou técnicas (efetivas ou potenciais) à 
exportação das atividades? 

 Descrever os esforços feitos para reproduzir o seu trabalho, ou seja, compilação num 
formato que outros profissionais possam usar, como um manual, instrumentos de 
ajuda, diretrizes, apresentação numa conferência, etc. 

 
Categoria Cooperação transfronteiriça e criação de redes:  

 
Em que medida as suas atividades de «Cooperação transfronteiriça e criação de 
redes» são eficazes? (Peso na avaliação = 40 %): 
 
Este critério avalia o sucesso das ações para alcançar os objetivos que foram definidos. Em 
particular, dá atenção ao papel estratégico da cooperação transfronteiriça/ações de criação 
de redes, e ao seu valor acrescentado em comparação com abordagens independentes (ou 
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seja, se a cooperação transfronteiriça/criação de redes não tivesse ocorrido). 
 

 Descrever a situação inicial e as ameaças/questões específicas abordadas, indicando 
o estado original das espécies/habitats no ou nos sítios ou o problema relacionado 
com a Natura 2000 visado pela cooperação transfronteiriça ou ações de criação de 
redes, e a relação original dos parceiros.  

 Descrever os parceiros envolvidos e como a cooperação foi implementada e porquê. 
 Explicar se houve um trabalho de campo conjunto com atividades concretas no 

terreno. Se sim, descreva. 
 Explicar se o foco foi no intercâmbio de informações. Se sim, descreva que 

informações e como foram usadas na prática pelos parceiros. 
 Descrever a situação atual indicando claramente as mudanças nas relações entre os 

parceiros (resultados) e o impacto dessas mudanças no sítio/espécies/tipos de habitat 
Natura 2000 visados. Fornecer uma descrição quantitativa dos resultados onde for 
possível. Por exemplo, caso o projeto incida sobre o trabalho de conservação, 
abordar as mudanças no estado de conservação das espécies/tipos de habitats 
visados e da respetiva população/superfície. Se o projeto incidir sobre o reforço de 
capacidades, abordar as mudanças a nível de conhecimentos/saber-fazer dos 
parceiros, as mudanças verificadas na colaboração entre os organismos profissionais, 
etc. 

 Descrever a monitorização e os mecanismos de avaliação para os resultados obtidos. 
 Qual é o valor acrescentado da cooperação transfronteiriça/criação de redes, em 

comparação com ações independentes paralelas (ou seja, se os parceiros tivessem 
continuado a executar as atividades de forma independente, em vez de formar uma 
parceria para as executar de forma conjunta)? 

 
Em que medida as suas atividades de «Cooperação transfronteiriça e criação de 
redes» são originais? (Peso na avaliação = 5 %): 
 
A originalidade pode ser de vários níveis:  
 

1. Técnica (por exemplo, nova cooperação transfronteiriça/novo método de criação de 
redes desenvolvido); 

2. Contextual (por exemplo, ferramenta/método existente usado pela primeira vez entre 
um tipo particular de operadores); ou 

3. Geográfica (por exemplo, ferramenta existente usada pela primeira vez numa área 
geográfica específica: a nível da UE/nível do Estado-Membro/nível regional, etc.). 

 
 Em que medida as suas atividades de cooperação transfronteiriça/criação de redes 

são originais?  
 Explicar a que nível são originais (técnico/metodológico, contextual, geográfico, etc.). 
 Explicar se existem outras atividades similares de cooperação transfronteiriça ou de 

criação de redes de que tenha conhecimento.  
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Em que medida as suas atividades de «Cooperação transfronteiriça e criação de 
redes» e respetivos resultados são duradouros ao longo do tempo? (Peso na avaliação 
= 20 %): 
 
Este critério diz respeito, por um lado, à durabilidade dos resultados (por exemplo, em que 
medida os resultados da parceria são permanentes) e, por outro, à durabilidade das ações 
(por exemplo, que ações terão de continuar a fim de assegurar que os resultados alcançados 
são preservados?). 
 

 Descrever os esforços que foram feitos para garantir um impacto duradouro máximo 
das suas atividades de cooperação transfronteiriça/criação de redes.  

 Se existiram atividades tangíveis no terreno, como é que estas serão continuadas no 
futuro e durante quanto tempo?  

 Descrever, em particular, que estruturas (p. ex., comissões conjuntas) ou processos 
(p. ex., acordos de colaboração) foram implementados para manter o sistema de 
colaboração e lidar com quaisquer divergências internas futuras.  

 Quais são as necessidades de financiamento futuras e como serão satisfeitas?  
 
Descrever e explicar as características custo-benefício da sua concretização em 
«Cooperação transfronteiriça e criação de redes». (Peso na avaliação = 15 %): 
 
O primeiro nível de uma análise custo-benefício seria comparar o custo das ações com o 
número/tipo/dimensão das partes interessadas envolvidas. Se a colaboração se centrar em 
tipos de habitat/espécies específicos, então a superfície dos tipos de habitat/dimensão da 
população de espécies diretamente envolvidas podem ser confrontadas com os custos 
incorridos. Se a colaboração incidir sobre o reforço de capacidades, o nível de mudanças em 
termos de saber-fazer e de desempenho melhorado pode ser confrontado com os custos 
incorridos.  
 
O segundo nível seria comparar o custo com a eficácia: em que medida o resultado da 
cooperação transfronteiriça/criação de redes é significativo? Qual é a dimensão do efeito 
positivo na gestão dos sítios e/ou no estado de conservação dos habitats/espécies Natura 
2000? 
 

 Quanto é que despendeu com as suas atividades de cooperação 
transfronteiriça/criação de redes (em euros)? 

 Qual é o alcance em termos de partes interessadas envolvidas ou sítio/tipos de 
habitat/espécies Natura 2000 visados? 

 Qual é a eficácia da sua cooperação transfronteiriça/atividades de criação de redes 
(dimensão da mudança/impacto) em relação ao custo das suas ações? 

 O projeto conseguiu utilizar recursos humanos, financeiros e materiais de forma eficaz 
(p. ex., trabalho voluntário, economias de escala, uso de material existente, uso 
repetido de material novo, etc.)? 
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Forneça dados quantitativos para este critério. 
 
Em que medida as suas atividades de «Cooperação transfronteiriça e criação de 
redes» são reproduzíveis? Que medidas foram tomadas para as reproduzir? (Peso na 
avaliação = 20 %): 
 
Este critério diz respeito ao potencial de reprodutibilidade de uma ação/método (por exemplo, 
a cooperação transfronteiriça/criação de redes aborda uma questão predominante a outros 
sítios Natura 2000?). Para além do potencial de reprodutibilidade, é de interesse saber se 
foram tomadas medidas específicas para de facto disseminar os resultados e os reproduzir 
na prática. 
 

 Para a cooperação transfronteiriça: que outras regiões fronteiriças podem aprender 
com a mesma, ou reproduzi-la?  

 Para as redes: que possibilidade vê para a expansão da rede (ou talvez para a 
reproduzir em grupos similares)? Existem planos para expandir a parceria a novas 
áreas ou membros? 

 Existem potenciais barreiras técnicas, financeiras e/ou administrativas à exportação 
do sistema de cooperação transfronteiriça/criação de redes? 

 Fez alguma tentativa para expandir ou alargar a cooperação transfronteiriça/criação 
de redes? Se sim, descreva-as e debata o resultado. 

 Explicar os seus esforços para disseminar os resultados e facilitar a sua 
reprodutibilidade. 


