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Trabalhos de caracterização e projectos técnicos concluídos 

referentes às acções de caracterização, nomeadamente um relatório 

relatório sobre caracterização das populações de Salmo trutta e 
Squalius torgalensis, respectivamente, no rio Paiva e na ribeira do 

No que respeita à inventariação das populações de odonatos, 
trabalho efectuado pelo TAGIS – Centro de Conservação da 
Borboletas de Portugal, foram marcados de forma equidistante uma 

área de intervenção do projecto, sendo registadas as coordenadas 

cada curso de água teve periodicidade mensal e foi realizada de Abril 
a Setembro. Em cada ponto de amostragem foram inventariados 

Quanto à caracterização das populações de Salmo trutta e Squalius 

torgalensis efectuou-se a caracterização de habitat e a monitorização 
da ictiofauna nos rios Paiva e Mira, durante os meses de Junho, Julho, 
Agosto e Setembro de 2012. Os trabalhos realizados incidiram na 
caracterização de habitat baseada em parâmetros qualitativos tais 

dominante e sub-dominante para cada ponto de amostragem. 

O trabalho de avaliação da situação das populações de náiades 
foi efectuado pelo investigador Joaquim Reis, contratado para dar 
apoio ao projecto nesta componente do trabalho, bem como às 
acções de conservação ex-situ. Em relação ao Rio Paiva, o ponto 
de partida do projecto em curso residia nas estimativas segundo 
as quais a população de Margaritifera margaritifera contaria com 

de rio. Esta estimativa não se baseava em qualquer metodologia 
quantitativa, sendo apenas baseada nas capturas por unidade de 
esforço efectuadas nalgumas estações de amostragem. Um dos 
objectivos do projecto em curso passou por isso por determinar 
com rigor, com base em metodologias quantitativas, os efectivos 
populacionais e sua distribuição no rio. No que à ribeira do Torgal 
diz respeito, sabia-se muito pouco sobre a população de Unio 

tumidiformis, assumindo-se que fosse extremamente reduzida. 

sendo que um dos objectivos foi obter informação rigorosa sobre a 

Para a execução dos trabalhos de inventariação das populações 
de náiades foram adquiridos dois equipamentos de mergulho, uma 

deslocações aos locais de intervenção.    

na caracterização da vegetação vascular quer da ribeira do Torgal, 
em particular do troço que se estende desde cerca de 1600m a 

Ecótono, que se estende ao longo de cerca 15000m para jusante 
de Castro Daire. Deste trabalho resultaram inventários rigorosos e 
algumas recomendações de intervenção que foram adicionadas aos 

Estes documentos, onde se incluem as propostas de bioengenharia, 
foram enviados para a APA para obtenção das autorizações 
necessárias às intervenções no âmbito do projecto.
Os relatórios que foram aqui sumariamente apresentados estarão 

PROJECTO 
LIFE ECOTONE

GESTÃO DE HABITATS RIPÍCOLAS 
PARA A CONSERVAÇÃO DE INVERTEBRADOS AMEAÇADOS

Posto Aquícola de Campelo alvo de recuperação

Perspectivando-se que o posto aquícola de Torno seja utilizado para realizar apenas as acções de 
reprodução de Salmo trutta para posterior repovoamento no rio Paiva, uma actividade recorrente no dia 
a dia deste posto, situação que ainda não está garantida por parte do ICNF, decidimos criar condições 

Unio tumidiformis e de Squalius torgalensis, concentrássemos 
Margaritifera margaritifera

Para isso houve que redireccionar todas as obras previstas para este equipamento, adequando-o para 
desempenhar funções não inicialmente previstas, nomeadamente:

- 

Salmo trutta e a Squalius torgalensis,

- Adquiriu-se equipamento de refrigeração e bombas de circulação de água, para garantir o suporte 
de vida de Salmo trutta

Salmo trutta 
por Margaritifera margaritifera,

- Margaritifera margaritifera que 
se libertem do hospedeiro,

-

instalado um novo compressor de turbina para oxigenação permanente,

-

para captação e bombagem de água em pequeno açude existente junto às instalações,

-

águas residuais,

Para iniciar o programa de reprodução optámos por adquirir 125 juvenis de Salmo trutta, oriundas de 
cativeiro, pois estas já se alimentam sozinhas evitando assim perdas desnecessárias, e instaladas em 2 
“race-ways

fêmeas de Margaritifera margaritifera

para Campelo. Foram colocadas 6 fêmeas em cada “race-way”, semi-enterradas em substrato 

água das “race-ways”

truta de cada “race-way”

contados e comprovou-se que se encontravam enquistados. No que concerne a Unio tumidiformis 

Os elementos do projecto participaram num “Workshop – Laboratorio de cría de náyades en el Lago 

de Banyoles

de náiades e visitar um centro de reprodução de lagostim-de-patas-brancas. A participação neste 

malacologia, conservador das colecções malacológicas do Museo Nacional de Ciências Naturales de 
Madrid, o qual já visitou o posto aquicola de Campelo e efectuou algumas recomendações importantes 
para o sucesso do projecto.   

SUPLEMENTO 
QUERCUS AMBIENTE Grupo de Trabalho da Conservação da Natureza

Chegada Margaritifera magaritifera Visita a BanyolesObras no Posto Aquícola Campelo
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Alysso-Sedion albi

facies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia

Thero-Brachypodietea

Candeeiros”.

habitats revitalizando actividades tradicionais como o pastoreio de percurso e associando-o a outras 
actividades económicas tradicionais como a colheita sustentável e a comercialização de plantas 
aromáticas, medicinais e condimentares. O desenvolvimento destas actividades económicas com 

para a continuação das acções de conservação a longo prazo.
A área de intervenção do projecto corresponde a uma área de 1000 hectares de baldio na Serra de 

Numa primeira fase, foram efectuados estudos de caracterização da situação de referência, 

intervenção. No seguimento destes estudos preliminares, foi elaborado um plano operacional para 
a implementação do projecto. 

de perturbação que travem a progressão sucessional, a qual conduz em geral ao desenvolvimento 

Numa primeira fase, em áreas de maior desenvolvimento da vegetação, está em curso o controlo 
selectivo da vegetação herbácea e arbustiva em cerca de 100 hectares, utilizando meios mecânicos, 

às necessidades de conservação dos valores em presença. 

encabeçamento. Esta actividade de pastoreio foi contratualizada com as Juntas de Freguesia 
de Fátima e Pedrógão, segundo um plano de acção sujeito a alterações sempre que a avaliação 

dos habitats assim o exija. Estão em fase de legalização e licenciamento os dois estábulos que 
servirão de apoio aos animais, sendo este um processo burocrático bastante moroso, razão pelo 
qual foi necessário recorrer a estábulos provisórios onde os caprinos são neste momento alojados.
Sendo objectivo do projeto a produção de produtos de qualidade foi necessário proceder à instalação 

apoio ao maneio do rebanho, transporte de cabritos cujo parto ocorra na serra ou para acudir a outra 

acompanhada pela equipa do projecto. De forma a assegurar o mosaico de habitats, e a permitir 

constitui uma actividade desfavorável ou mesmo destrutiva, nas áreas de ocorrência das seguintes 
Arabis sadina, Coincya cintrana, Iberis procumbens subsp. 

microcarpa, Saxifraga cintrana, Narcissus calcicola, Silene longicilia,

instalados 22 espaços vedados de 10x10m de forma a evitar o acesso dos caprinos e deste modo 
permitir avaliar melhor o efeito destes no controlo da sucessão da vegetação espontânea.
Em paralelo com a intervenção nos habitats, o projecto pretende incrementar a sustentabilidade 
económica das actividades com interesse para a conservação, valorizando e promovendo a 

e, numa fase posterior, o queijo. 

Neste sentido realizámos um workshop sobre gestão de habitats 
com recurso a caprinos que decorreu em Julho de 2012 em 

na valorização da actividade económica associada à exploração 
de caprinos. No que toca à valorização das plantas aromáticas, 
medicinais e condimentares, tem sido negociada a utilização 
dum secador de plantas que pode vir a ser utilizado por todos os 
que pretendam aderir a esta actividade, que se quer controlada 

sobre colheita e valorização de plantas aromáticas medicinais e 
condimentares composta por uma componente teórica e sessão 
de campo o qual teve lugar em Junho de 2012. 

habitantes locais, cada vez mais arredados do contacto directo 

tradicionais de acesso à serra e junto às instalações das duas 

uma brochura de 16 páginas.

do projecto que coincidiu com o evento de comemoração dos 
20 anos do projecto Life o qual teve lugar no dia 20 de Maio, 
domingo da Ascenção.
O projecto tem tido divulgação nos órgãos de comunicação social 
nacionais e regionais, seja em rádios, em jornais bem como num 
programa televisivo na RTP1. Foi criada uma págima web em 
www.habitatsconservation.org .

Torres Novas e no Festival do Almonda, em ambos os casos 
foi realizada a apresentação do projecto aos participantes em 
percursos pedestres, fazendo-o sempre na presença dos rebanhos 
nos seus trajectos de pastoreio. O projecto esteve ainda presente 

Feira de Agricultura Biológica realizada no Porto. 
Em paralelo com todas estas intervenções foi desenvolvido o 
programa educativo “Há vida na Serra”, e divulgado junto das 
escolas da região, cuja mascote corresponde a um lirão, pequeno 

diversas acções de divulgação do projecto, com recurso a 

No âmbito deste programa as escolas inscritas irão durante o ano 
lectivo desenvolver um trabalho alusivo à serra de Aire e terão 
hipótese de apadrinhar um dos cabritos dos rebanhos associados 

actividades em aula que constarão de contos, jogos e outras 

dos alunos alvo.
Para apoio a estas actividades foi desenvolvido um guião 

ou seja a conservação da natureza, a revitalização de actividades 

pertença e de ligação das comunidades locais com o seu 
património natural, a biodiversidade e as suas tradições culturais.

2000 PTCON0015 “Serras de Aire e Candeeiros”  

PROJECTO HABITATS CONSERVATION
HABITATS NATURAIS E SEMI-NATURAIS
DA SERRA DE AIRE E CANDEEIROS

LIFE+ LIFE09 NAT/PT/000040 HABITATS CONSERVATION

Rebanho de cabras serranasPonto de água Corte de mato   

SUPLEMENTO 
QUERCUS AMBIENTE Grupo de Trabalho da Conservação da Natureza
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ser executadas em cerca de 161 hectares dos 200 inicialmente previstos, muito embora estejam a ser 
desenvolvidos esforços no sentido de alcançar essa área.

valores naturais alguns dos quais foram descobertos no âmbito do HIGRO.

-

Genista berberidea Genista micrantha, Gentiana pneumonanthe

Serratula tinctoria subsp. seoanei, Arnica montana L. subsp. atlantica Narcissus bulbocodium 

Menyanthes trifoliata 

-

uma nova população de Erica ciliaris Erica tetralix (urze-dos-
Genista micrantha Euphydryas aurinia 

Ceramica pisi nessa 
Serra e primeira em Portugal.

- Uma população de Genista anglica

- Novas populações de Phengaris alcon 

sendo a de Arga a mais ocidental actualmente conhecida e a de Montemuro bastante extensa. Na Serra 

- Uma nova população de Coenagrion mercuriale

Habitats.

PROJECTO LIFE HIGRO
ACÇÕES DEMONSTRATIVAS PARA A CONSERVAÇÃO 
DE HABITATS PRIORITÁRIOS DE MONTANHA NO NORTE DE PORTUGAL

LIFE09 NAT/PT/000043

Tendo por base no Plano Operacional, já ser efectuou o controle 
manual e mecânico de vegetação herbácea e arbustiva em cerca de 

instalação de cerca de 5Km de vedações e a promoção do pastoreio 

serviços com pastores locais.

informativos, a edição de um folheto e uma brochura, a organização 
de dois eventos com as comunidades locais (em Montemuro e 

de paisagem e a edição de quatro folhetos de apoio aos percursos, 
bem como a produção de um documentário e de uma exposição 
interpretativa sobre gestão activa de espaços de montanha, 

Higro na Internet já recebeu mais de 11.200 visitas (cerca de 510 

No que concerne ao funcionamento e monitorização global do 

da comissão de acompanhamento, duas reuniões da comissão 
consultiva e realizada a primeira campanha de monitorização na 
Serra de Montemuro.

www.higro.org  

Brochura  do projeto HIGRO
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Promoção do pastoreio de percurso Restauro da hidrologia natural através da construção de tabiques
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Controle manual e mecânico de vegetação herbácea e arbustiva

Painel de divulgação e início de percurso (PR7)
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Euphydryas aurinia

Nardus stricta (cervum)

Instalação de vedações amovíveis
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Erica tetralix (urze-dos-brejos)

Gentiana pneumonanthe 

 (genciana-das-turfeiras)

Genista berberidea (arranha-lobos) Serra de Montemuro
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Contra o uso de Venenos!

Projeto de educação ambiental através do Teatro e o Movimento

realizam um conjunto de atividades de sensibilização ambiental junto 
das comunidades escolares de Idanha-a-Nova e Castelo Branco 
sobre a utilização errada de venenos por parte de agricultores, 
caçadores e pastores, como forma de afastar alguns animais 

internacional Life- Inovação contra Envenenamentos, que esta a ser 

diferenciadas, tendo em contas as faixas etárias a partir do 1º ciclo, 
cruzando a educação ambiental, com o Teatro e o Movimento. 
Será desenvolvido o espetáculo de sombras e objetos Venenos, 

não!

exploratória das temáticas mencionadas, destinados a crianças 

realização de uma , que consiste na exploração das 

os participantes devem realizar um debate defendendo os pontos 

que sejam capazes de sugerir soluções para o problema. 
As atividades são gratuitas e a equipa desloca-se às escolas para 

as realizar. 

Utilização ilegal de iscos envenenados

        

PROJECTO LIFE
INOVAÇÃO CONTRA VENENOS

importante ferramenta na politica de ambiente das organizações.

da pegada ecológica das organizações que possibilita avaliar os principais parâmetros de consumo das 

sugestões sobre como reduzir a sua pegada e formas de a compensar, aderindo a um programa voluntário 

implementar no terreno.

utilização gratuita, que permite às organizações efectuarem o cálculo da sua pegada, no âmbito das mais 
importantes categorias de consumo, de forma rápida e simples.

Os números comprovam a sua importância

Desde a sua implementação, o web site ecopegada.org tem vindo a ganhar relevo na sociedade, como 

web site 

Avaliando a utilização da ferramenta no âmbito do cálculo dos impactos inerentes às organizações, 

das organizações, nomeadamente na avaliação do impacto ambiental da sua actividade.  

ECOPEGADA
.ORG

AARC Finaliza com o seminário sobre peixes migradore

realizou-se em Viseu o seminário sobre peixes migradores, o qual contou com a presença de diversos 
especialistas com trabalho na área. Durante esta iniciativa que decorreu no Auditório da Escola Superior 

O que é o AARC?

dos recursos a um desenvolvimento económico sustentável, aplicando um modelo de Pagamento dos 
Serviços dos Ecossistemas, de acordo com as recomendações do Millennium Ecosystem Assessment e 

na execução de algumas das acções previstas.
No âmbito das acções realizadas entre as quais se contam a caracterização das comunidades 

e constrangimentos existentes nos cursos de água, são de igual forma importantes as iniciativas de 
sensibilização junto das comunidades locais, em particular junto de alunos e professores das escolas 

 

PROJECTO AARC
ATLANTIC AQUATIC RESOURCE CONSERVATIONS

Libertação Grifos com acçãode educação ambiental
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QUERCUS AMBIENTE Grupo de Trabalho da Conservação da Natureza


