
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Trabalhos	  de	  preparação	  dos	  projectos	  técnicos	  de	  intervenção	  
	  
	  



	   	  
	  

	   Caracterização	  das	  populações	  de	  náiades	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  
	  	  Trabalhos	  de	  extracção	  de	  gloquídios	  para	  posterior	  infestação	  de	  escalos	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
	  
	  
Obras	  realizadas	  no	  posto	  aquícola	  de	  Campelo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
	  

	   Evento	  de	  apresentação	  às	  comunidades	  locais	  e	  evento	  20	  anos	  Life	  



Condução da vegetação

Corte e remoção de material lenhoso

Corte e remoção de material lenhoso

Remoção de material lenhoso

Remoção de obstáculos na ribeira do Torgal

Corte e remoção de material lenhoso



Reconfiguração do leito

Corte e remoção de material lenhoso

Reconfiguração do leito e das margens

Remoção de obstáculos no leito

Remoção de obstáculos no leito

Corte e remoção de vegetação arbustiva



Criação de empoçamentos

Corte e remoção de material lenhoso

Monitorização das jaulas das náiades

Criação de empoçamentos

Remoção de obstáculos na ribeira do Torgal

Reconexão de leito antigo



Juvenis de Margaritifera margaritifera

Contagem de mexilhões

Intercâmbio com Banyoles

Infestação de Bordalos

Painel informativo (Paiva)

Intercâmbio com o Life+ Margal-Ulla



Instalação de jaulas, com reportagem da RTP

Fêmeas de Margaritifera margaritifera

Repovomento de Escalo do Mira

Reunião Comissão de acompanhamento

Colocação de substrato para as náiades

Caixas de com juvenis de náiades



Circuito de retenção de juvenis

Caixas para testar alimentação (sistema fechado)

Libertação de Escalos no Mira na Rib. do Torgal

Tanques exteriores remodelados

Captura dos Escalos do Mira para repovoamento

Ação de repovoamento



Sistema de manutenção de juvenis

Manutenção dos tanques com Squalius torgalensis

Macrófitas instaladas

Marcação exemplares adultos de Unio tumidiformis 

Libertação de juvenis de Margaritifera margaritifera

Abertura canal reconexão leito antigo



Instalação de bloqueios e defletores

Criação de empoçamentos em leito antigos 

Reconexão de leito antigo

Instalação de bloqueios e defletores

Reconexão de leito antigo

Intalação de bloqueios



Descasque 

Área de remoção de acácias

Preparação de terreno consolidação das margens

Área de remoção de acácias

Construção de refúgio térmico

Refúgio térmico



Refúgio térmico

Colocação de estacaria

Instalação de grade viva

Estacaria para a instação de faxinas mortas

Instalação de grade viva

Consolidação das margens



Consolidação das margens

Preparação do enrocamento

Estabilização das margens

Faxinas mortas para estabilização das mar-

Colocação de base de enrocamento

Colocação de faxinas mortas



Repovoamento de Squalius torgalensis

Represamento na ribeira do Torgal

Acção de voluntariado de plantação na rib. Torgal

Repovoamento de Squalius torgalensis

Represamento na ribeira do Torgal

Acção de voluntariado de plantação na rib. Torgal



Acção de voluntariado de plantação na rib. Torgal 

Acção de controle de exóticas invasoras

Instalação de bloqueios e defletores

Plantação de  Amieiros na ribeira do Torgal

Acção de controle de exóticas invasoras



Acção de controle de exóticas invasoras

Captura de Lagostim-vermelho

Pormenor do “pacotes” de gloquídios

Captura de Perca-sol

Náiades utilizadas na infestação de Squalius

Pesca eléctrica para captura Squalius torgalensis



Infestação de Squalius torgalensis

Plantação no rio Paiva

Placa de Pesca sem Morte

Acção de infestação de Squalius torgalensis

Plantação no Rio Paiva

Placa de Pesca sem Morte



Workshop - parte teórica

Workshop - parte prática

Workshop - parte prática

Workshop - parte teórica

Workshop - parte prática



Faxinas mortas instaladas

Visita do Secretário de Estado ao Posto Aquícola

Apresentação do projecto em Odemira

Colocação de estacaria

Exposição nas Piscinas Municipais de Odemira 

Reportagem RTP - entrevista Vereador CM Castro Daire


