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2. Resumo executivo 

O objectivo central do projecto visou conceber, implementar e avaliar metodologias de 
gestão activa de bosques ribeirinhos de amieiro [habitat prioritário *91E0 *Florestas 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)] – para incrementar populações de libélulas (das espécies Oxygastra curtisii, 
Gomphus graslinii e Macromia splendens) e melhorar o estado de conservação das 
populações de mexilhões-de-rio ameaçados [das espécies Margaritifera margaritifera 
eUnio tumidiformis (=Unio crassus)]. Em paralelo, utilizaram-se técnicas de reprodução 
em cativeiro para incrementar populações de mexilhões-de-rio (Margaritifera 
margaritifera e Unio tumidiformis) e reforçar as populações de peixes hospedeiros das 
duas espécies, repectivamente a Truta-de-rio (Salmo trutta) e o Escalo-do-Mira (Squalius 
torgalensis). 
O projecto desenvolveu-se em troços de dois cursos de água com características 
diferenciadas, localizados nos SIC “Rio Paiva” (PTCON0059) e “Costa Sudoeste” 
(PTCON0012), com diferentes abordagens em função das características dos locais 
intervencionados: o rio Paiva é um curso de água com caudal permanente, com águas bem 
oxigenadas; enquanto a ribeira do Torgal apresenta padrões de caudal altamente variáveis, 
quer sazonalmente, quer ao longo dos anos, que lhe conferem um regime hidrológico 
temporário. 
 

 Os produtos do projecto foram: i) 4 relatórios técnicos de caracterização do habitat, 
bem como sobre as náiades, ictiofauna e odonatos;ii)2 projectos técnicos ;iii)1 plano 
operacional;iv)1 exposição interpretativa; v)1 guião de exploração pedagógica; vi)6 painéis 
de divulgação;vii)1 website do projecto (http://www.ecotone.pt); viii)1 folheto, 1 brochura 
e 1 documentário de divulgação e 6vídeos de divulgação;ix)3 comunicados de imprensa; 
x)1 logótipo; xi) 1 caderno de registo de capturas dos pescadores; xii)1 relatório para 
leigos;xiii) 1 caderno de recomendações para a gestão do habitat;xiv)3 relatórios de 
monitorização;xv)3relatórios de avaliação dos impactes do projecto sobre os odonatos e a 
ictiofauna e náiades; xvi)4 relatórios de progresso; xvii)1 relatório de auditoria final às 
contas do projecto;xviii)1 plano de conservação pós LIFE+;xix)1 relatório final. 
 
 Osresultados obtidos no âmbito dos estudos efectuados permitiram aumentar 
significativamente os conhecimentos acerca dos efeitos das quatro técnicas de conservação 
activa que foram avaliadas, tendo-se demonstrado a sua importância para a conservação e 
restauro dohabitat, bem como para o incremento das espécies alvo, incluindo os peixes 
hospedeiros das náiades.Entre os resultados alcançados refiram-se o restauro de cerca de 
15,1 hectares do habitat prioritário *91E0 *Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), ou seja, 7 hectares no SIC “Rio Paiva” 
e 8,1 hectares no SIC “Costa Sudoeste” e o aumento da área de ocupação do habitat em 
aproximadamente 4,5 hectares. Mais concretamente efectuaram-se, i) limpeza dos leitos 
em 0,8 hectares, com o objectivo de retirar elementos que constituam obstáculos ao 
normal fluxo da água ou possam induzir perturbações nos processos característicos das 
linhas de água; ii) limpeza e condução da vegetação ripícola natural de forma a garantir a 
sua vitalidade (remoção de árvores mortas, corte de árvores velhas, limpeza de silvados e 
de exóticas invasoras), em 18,8 hectares (8,7 no rio Paiva, e 10,1 na ribeira do 
Torgal);iii)plantação de 13.066 árvores e arbustos (Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, 
Salix atrocinerea, Salix salviifolia subsp. salviifolia, Frangula alnus e Tamarix sp.); iv) 
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reconexão de 2,5 hectares de leitos antigos, de forma a aumentar a área de ocupação; v) 
estabilização das margens em 800 metros e criação de dois represamentos, na ribeira do 
Torgal, incrementando o habitat em 2 hectares; vi) reprodução de 161.178 juvenis de M. 
margaritifera, recorrendo à infestação de 373 trutas, possibilitando três repovoamentos no 
rio Paiva totalizando 12.104 juvenis libertados; vii)reprodução de 30.923 juvenis de U. 
tumidiformis, recorrendo à infestação de 179 bordalos (Squalius alburnoides), permitindo a 
realização dedois repovoamentos na ribeira do Torgal totalizando 12.400 juvenis libertados; 
viii) infestação in locode 30 escalos-do-mira, na ribeira do Torgal; ix) realização de dois 
repovoamentos com escalos-do-mira, perfazendo 986 peixes libertados; x) implementação 
de novo protocolo para reprodução da truta-de-rio e captura de 41 reprodutores na sub-
bacia do rio Paiva; xi)criação de uma zona de pesca concessionada e alteração do 
regulamento de duas existentes, com vista à melhoria da gestão das populações de truta-
de-rio; xii) instrução do processo para a criação de zona de protecção da truta-de-rio e do 
mexilhão-de-rio-do-norte no Rio Paiva;xiii)realização de duas acções de controle de 
espécies exóticas invasoras, designadamente do Lagostim-vermelho (Procambarus clarkii) e 
da Perca-sol (Lepomis gibbosus); xiv) divulgação da exposição interpretativa do projecto a 
cerca de 10.850 cidadãos e distribuição de 3.300 guiões de exploração pedagógica; xv) 
edição de um folheto e de uma brochura do projecto; xvi) edição de cinco suplementos no 
jornal Quercus Ambiente; xvii) colocação online de sítio electrónico do projecto; xviii) 
emissão de três comunicados de imprensa, cinco reportagens televisivas, três 
notícias/entrevistas de rádio, 16 artigos para o público em geral na imprensa nacional e 4 
na regional, 11 artigos na internet, entre outras formas de divulgação;xix) promoção de 
dois eventos com as comunidades locais; xx) organização de um workshop para técnicos; 
xxi) edição de um caderno de recomendação de gestão do habitat; xxii) constituição da 
equipa do projecto, formada por 8 elementos; xxiii) constituição da comissão de 
acompanhamento; xxiv)elaboração de um plano de conservação pós-LIFE. 
 Por último,apresenta-se a seguir uma breve descrição de cada capítulo deste relatório. 

 O capítulo 1 corresponde ao índice e o 2 ao resumo executivo, sendo este último 
constituído pelos objectivos, produtos, resultados e um resumo de cada capítulo. 

 Na introdução (capítulo 3) referem-se os objectivos gerais e específicos, a 
identificação dos dois SIC da rede Natura 2000 envolvidos e do habitat alvo de 
acções de conservação e das espécies alvo, o contexto sócio-económico e os 
resultados esperados a longo prazo. 

 O capítulo 4, referente à parte administrativa, inicia-se com a apresentação das 
tabelas dos produtos identificáveis e dos marcos do ECOTONE, a que se segue a 
calendarização inicial e final das acções, a descrição do sistema de gestão, a 
apresentação do beneficiário coordenador e da estrutura da equipa do projecto e 
respectivo organograma, as reuniões realizadas e a composição da CA, a descrição 
detalhada de todas as acções de funcionamento global do projecto e monitorização 
(acções E), terminando-se com a avaliação do sistema de gestão. 

 Na parte técnica (capítulo 5) descreve-se de forma detalhada os progressos técnicos 
de todas as acções A (acções preparatórias), C (acções de conservação) e D 
(sensibilização e disseminação de resultados). Aqui descrevem-se as atividades 
realizadas, parte das quais ilustradas com imagens e tabelas, indicam-se os 
responsáveis e os resultados obtidos, comparando-os com os objectivos previstos e 
apresenta-se a perspectiva futura para cada acção no período pós-LIFE. Faz-se ainda 
uma avaliação da implementação do projecto, discutem-se os resultados face aos 
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objectivos, aos constrangimentos e às soluções adoptadas para os ultrapassar, 
terminando-se com uma análise dos benefícios de longo prazo. 

 O capítulo 6 é dedicado ao relatório financeiro, onde se esclarecem algumas 
questões suscitadas pela CE e relacionadas com este tema, se apresentam e 
discutem os custos associados ao projecto por rubrica e acção, se descreve o 
sistema de contabilidade e se identifica o auditor externo independente. 

No capítulo 7 estão os anexos constituídos por documentos administrativos, técnicos, 
de disseminação e ainda diversas tabelas de indicadores, enquanto no capítulo 8 se 
encontra o relatório financeiro e os respectivos anexos incluindo o relatório do auditor 
independente. 
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2. Executive summary 

The central aim of the project sought to conceive, implement and evaluate methods of 
active management of black alder riverside forests [priority habitat *91E0 *Alluvial forests 
with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)] – 
to increase dragonfly populations (Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii e Macromia 
splendens) and to improve the conservation status of freshwater mussels [Margaritifera 
margaritifera and Unio tumidiformis (=Unio crassus)]. In parallel, captive breeding 
techniques were used to increase freshwater mussel populations (Margaritifera 
margaritifera and Unio tumidiformis) and to reinforce host populations of both species, 
respectively brown trout (Salmo trutta) and Mira chub (Squalius torgalensis). 

The project was carried out in sections of two waterways with different characteristics, 
located in the “Rio Paiva” SCI (PTCON0059) and the “Costa Sudoeste” SCI (PTCON0012), 
different approaches being used according to the characteristics of the intervened locations: 
the River Paiva is a perennial watercourse, with well-oxygenated water; while the Torgal 
stream has a highly variable flow, both between seasons and years, which give it a 
temporary water regime.  

The project products were: i) 4 technical reports characterizing the habitat, as well as naiads, 
ichthyofauna and odonates; ii) 2 technical projects; iii) 1 operational plan; iv) 1 interpretive 
exhibtion; v) 1 educational exploration guide; vi) 6 dissemination panels; vii) 1 project 
website (http://www.ecotone.pt); viii) 1 leaflet, 1 brochure, 1 documentary and 6 
dissemination videos; ix) 3 press releases; x) 1 logo; xi) 1 fisherman catch registration book; 
xii) 1 laymen's report; xiii) 1 habitat management recommendations booklet; xiv) 3 
monitoring reports; xv)3 project impact assessment reports for odonates and ichthyofauna 
and naiads; xvi) 4 progress reports; xvii) 1 final project accounting audit report; xviii) 1 
post-LIFE+ conservation plan; xix) 1 final report. 

The results obtained under scope of the conducted studies allowed to significantly increase 
knowledge concerning the effects of the four evaluated active conservation techniques, 
which showed the importance of these techniques for conserving and restoring this habitat, 
as well as for population increase of target species, including naiad host fish. Among the 
achieved results refer to the restoration of 15.1 hectares of priority habitat *91E0 *Alluvial 
forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae), 7 in the “Rio Paiva” SCI and 8.1 hectares in the “Costa Sudoeste” SCI, and an 
increase in habitat area of occupancy of approximately 4,5 hectares. In concrete terms the 
following actions was carried out: i) Riverbed clearing in 0,8 hectares, with the aim of 
removing obstacles to the regular water flow or that can induce disturbances in the 
characteristic processes of the watercourses; ii) Clearing and guiding natural riparian forest 
in order to guarantee its vitality (removal of dead trees, cutting down old tree, clearing 
brambles and exotic invasive plants), 18,8 hectares (8,7 in River Paiva and 10,1 in the Torgal 
stream); iii) Planting 13.066 trees and bushes (Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix 
atrocinerea, Salix salviifolia subsp. salviifolia, Frangula alnus e Tamarix sp.); iv) reconnecting 
2,5 hectares of old riverbeds, in order to increase area of occupancy; v) stabilizing 800m of 
river banks and building two impoundments in the Torgal stream, increasing habitat by 2 
hectares; vi) breeding 161.178 juvenile M. margaritifera, by infesting 373 trouts, that 
allowed three reintroductions to be carried out in the River Paiva, in which a total 12.104 

http://www.ecotone.pt/
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juveniles were released; vii)breeding 12.104 juvenile U. tumidiformis, by infesting 179 
Squalius alburnoides, that allowed three reintroductions to be carried out in the 
Torgalstream, in which a total of 12.400 juveniles were released; viii) Infesting 30 Mira 
chubs in loco at the Torgal stream; ix) Carrying out two reintroductions of Mira chubs, in 
which a total of 986 fish were released; x) Implementing a new protocol to breed and 
capture 41 reproductive brown trouts in the River Paiva sub-basin; xi) Creating licensed 
fishing area and changing the regulation of two existing areas, in order to improve the 
management of brown trout populations; xii) Establishing a case for the creation of a 
protection zone for brown trout and freshwater pearl mussel in the River Paiva; xiii) 
Carrying out two population control actions of exotic invasive species, specifically the red 
swamp crawfish (Procambarus clarkii) common sunfish(Lepomis gibbosus); xiv) Publicizing 
an interpretive exhibition of the project to 10.850 members of the public and distributing 
3.300 educational exploration guides; xv) editing a leaflet and brochure of the project; xvi) 
editing five supplements of the QuercusAmbiente newspaper; xvii) Launching the online 
website of the projectl xviii) issuing three press releases, five television reports, three radio 
reports/interviews, 16 articles in the national press for the public, 4 articles in regional 
press and 11 articles on the Web, among other types of dissemination; xix) Organizing two 
events in local communities; xx) Organizing one technical workshop; xxi) editing a  habitat 
management recommendations booklet; xxii) Setting up a project team, made up of 8 
members; xxiii) establishing a monitoring committee; xxiv) writing-up a post-Life 
conservation plan. 

Next, follows a brief description of each chapter in the report. 

 Chapter 1 is the index and chapter 2 is the executive summary which is made up of 
the aims, products, results and a summary of each chapter. 

 The introduction (chapter 3) concerns the general and specific aims of the project, 
identifies the two SCI in the Natura 2000 Network, target habitat and target species 
towards which conservation actions are aimed at as well as the socioeconomic 
background and expected results in the long-term. 

 Chapter 4 concerns the administrative section, and begins with the presentation of 
tables of the identifiable products and ECOTONE milestones, which is followed by: 

◦ Initial and final schedule of actions; 

◦ Description of the management system; 

◦ Presentation of the beneficiary coordinator; 

◦ Project team structure and organizational chart; 

◦ Establishment of a Monitoring Committee and held meetings 

◦ Detailed description of all the overall operating actions and monitoring (E 
actions); 

◦ Management system assessment. 

 In the technical section (chapter 5) technical progress is described in detail for A 
actions (preparatory actions), C actions (conservation actions) and D actions (actions 
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to raise awareness and result dissemination). This section describes the actions that 
were carried out, part of which is illustrated with images and tables, the people 
responsible for these actions and the results. These are compared with the 
predicted aims and a future outlook is presented for each action in the post-LIFE 
period. Project implementation is assessed, results are discussed in relation to the 
aims, constraints and solutions which were adopted to deal with these constraints. 
The chapter ends with an analysis of long term benefits. 

 Chapter 6 concerns the financial report, were enquiries raised by the Comission (Life 
team) and which were related to this subject are addressed. The costs of each item 
and action of the project is then presented and discussed. The accounting system is 
also described and the independent external auditor is identified. 

 In Chapter 7 contains annexes with administrative, technical and dissemination 
documents as well as several tables of indicators, whereas in chapter 8 is the 
financial report and respective annexes including the independent auditor. 
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3. Introdução 

 O objectivo central do projecto visou conceber, implementar e avaliar metodologias de 
gestão activa de bosques ribeirinhos de amieiro *habitat prioritário ― 91E0 *Florestas 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)] – para incrementar populações de libélulas (das espécies Oxygastra curtisii, 
Gomphus graslinii e Macromia splendens) e melhorar o estado de conservação das 
populações de mexilhões-de-rio ameaçados [das espécies Margaritifera margaritifera e 
Unio tumidiformis (=Unio crassus)]. Em paralelo, utilizaram-se técnicas de reprodução em 
cativeiro para incrementar populações do mexilhão-de-rio-do-norte (Margaritifera 
margaritifera) e do mexilhão-de-rio-do-sul (Unio tumidiformis) e reforçar das populações 
de peixes hospedeiros das duas espécies, repectivamente a Truta-de-rio (Salmo trutta) e o 
Escalo-do-Mira (Squalius torgalensis). Importa salientar que estas duas espécies de 
mexilhões de rio dependem de uma relação parasitária com um peixe hospedeiro já que as 
larvas (gloquídios), logo que são expelidas na água pela fêmeas fixam-se nas brânquias dos 
peixes , ocorrendo de seguida uma metamorfose mais rápida ou mais lenta, consoante as 
espécies. Os recém-formados juvenis abandonam o peixe hospedeiro deixando-se cair no 
fundo do curso de água, estando a sua sobrevivência dependente do local onde caem. A 
vida parasitária constitui, assim, uma fase do desenvolvimento larvar e simultaneamente 
de disseminação da espécie, devido às deslocações do hospedeiro.  
 O projecto desenvolveu-se em troços de dois cursos de água com características 
diferenciadas, localizados nos SIC “Rio Paiva” (PTCON0059) e “Costa Sudoeste” 
(PTCON0012), com diferentes abordagens em função das características dos locais 
intervencionados: o rio Paiva é um curso de água com caudal permanente, com águas bem 
oxigenadas; enquanto que a ribeira do Torgal apresenta padrões de caudal altamente 
variáveis, quer sazonalmente, quer ao longo dos anos, que lhe conferem um regime 
hidrológico temporário. 
 Em grande parte das situações, como a que se regista nos locais de intervenção do 
projecto – cursos de água que estão perto de alguns povoados, em solos de interesse 
agrícola - os amiais foram reduzidos, por acção do Homem, a uma estreita cortina com uma 
única fiada de árvores. Sem a reclamação pela agricultura de parte do habitat amial, numa 
condição natural, certamente ante-medieval, os amiais eram mais espessos e 
meandrizados, dispunham-se em mosaico com charcas temporárias e depósitos de 
sedimentos e estavam sujeitos a perturbações (sobretudo enxurradas) de maior 
severidade. Os cursos de água, por seu turno, mudavam frequentemente de leito.  
 Sendo esta constatação, só por si, uma justificação para investir na expansão da sua área 
de ocupação, o projecto visou favorecer a biodiversidade e a integridade ecológica das 
áreas a intervencionar, da seguinte forma: 

 Melhoria do grau de conservação do habitat prioritário bosques ripícolas de 
amieiro;  

 Abertura pontual de clareiras, criando um mosaico no interior do habitat prioritário 
bosques ripícolas de amieiro, alternando espaços densos e sombrios com outros 
sujeitos à luz solar, de forma a possibilitar a instalação de macrófitos;  

 Reconexão de velhos leitos do curso de água existentes para que mais facilmente 
fiquem sujeitos a inundações periódicas, e criem empoçamentos mais ou menos 
perenes, que se constituirão como áreas essenciais para que os odonatos se 
instalem, se reproduzam e completem com êxito o seu ciclo biológico;  

 Potenciação  uma maior heterogeneidade de formas e de condições hidráulicas, 
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através da instalação criteriosa de pequenos obstáculos que, ao proporcionarem 
diferentes velocidades de corrente e tipos de movimento, provocam alterações de 
micro-topografia para criação de micro-habitats para libélulas e mexilhões-de-rio e 
para melhorar as interacções entre estes últimos e seus peixes hospedeiros;  

 Desenvolvimento de um programa de reprodução em cativeiro de duas espécies de 
mexilhões-de-rio e dos respectivos hospedeiros, recorrendoa técnicas de reforço 
das populações já testadas com resultados previsíveis. Para a dinamização do 
programa de reprodução em cativeiro, foram utilizados dois postos aquícolas do 
ICNF, um situado em Torno (Amarante) e outro situado em Campelo (Figueiró dos 
Vinhos). 

 Criação de parcerias com autarquias e com clubes de caça e pesca locais para 
criação de duas zonas de pesca concessionadas, de forma a garantir zonas de 
protecção para os mexilhões-de-rio e o estabelecimento de medidas de longo prazo 
para a manutenção das populações de hospedeiros das suas larvas.  

 Para caracterizar a situação de referência relativa às populações de libélulas e de peixes 
hospedeiros das náiades e para monitorizar os resultados das acções a implementar foram 
celebrados protocolos com duas instituições científicas com vasta experiência nestas áreas: 
o TAGIS – Centro de Conservação de Borboletas de Portugal e o Centro de Biociências do 
ISPA – Instituto Universitário. 
 O projecto foi dinamizado em três fases, uma preparatória de caracterização da situação 
de referência e de elaboração dos projectos técnicos, uma segunda fase de dinamização 
dos trabalhos no terreno e de reprodução em cativeiro e uma terceira fase de trabalho com 
as zonas de pesca concessionada e de avaliação dos resultados. 
 As principais questões inerentes à conservação dohabitat alvoprendem-se com as 
alterações climáticas, a pesca lúdica e a proliferação de espécies exóticas invasoras. 
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4. Parte administrativa 

 Como a partir deste Capítulo se irão descrever as várias acções, considera-se oportuno 
apresentar aqui os produtos identificáveis (Tabela 1) e os marcos do projecto (Tabela 2). 
 

Tabela 1 – Produtos identificáveis do projecto. 

Produto Acção Data-limite Obs. 

Contrato com entidades 
científicas 

A.1 29-Fev-12 30 de Abril de 2012 

Situação de referência e 
Projetos técnicos 

A.1 30-Set-12 30 de Setembro de 2012 

Comunicados de 
imprensa 

D.3a Continuamente  

Logótipo D.3c 30-Jun-12 

 
30 de Junho de 2012 

Link website do Projeto D.1 31-Jul-12 
31 de Julho de 2012 
www.ecotone.pt 

Plano operacional A.2 1-Out-12 31 de Março de 2013 

Primeiro suplemento D.3a 30-Nov-12 31 de Janeiro de 2013 

Painéis informativos D.2 31-Dez-12  31 de Janeiro de 2013 

Exposição interpretativa e 
guião de exploração 
pedagógica 

D.3b 31-Dez-12 31 de Março de 2014 

Folheto e brochura de 
divulgação 

D.3b 31-Jan-2013 30 de Setembro de 2013 

Primeiro relatório 
intercalar de 
monitorização 

E.3 30-Set-13 30 de Setembro de 2013 

Segundo e terceiro 
suplemento 

D.3a 31-Out-14  31 de Julho de 2013 (2º Suplemento) 

Quarto e quinto 
suplemento 

D.3a 3-Set-14 31 de Outubro de 2015 

Regulamento áreas de 
pesca 

C.3 30-Set-14 31 de Outubro de 2015 

Publicação técnica D.3b 31-Jan-15 31 de Outubro de 2015 

Vídeos e documentário 
final 

D.3a 31-Jan-15  31 de Outubro de 2015 

Relatório para leigos D.5 30-Jun-15 31 de Outubro de 2015 

Plano conservação pós 
LIFE+ 

E.6 30-Jun-15 31 de Dezembro de 2015 

http://www.ecotone.pt/
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3 Relatórios de avaliação 
finais 

E.3 1-Jul-15 30 de Outubro de 2015 

Relatório final E.3 31-Mar-2016  30 de Novembro de 2016 

 

Tabela 2 – Marcos do projecto. 

Marco Acção Data-limite Obs. 

Constituição da Equipa de Projeto E.1 15-Jan-12 Concluído 

Assinatura de protocolos com 
entidades científicas 

A.1 01-Fev-12 Concluído em 30-Abr-12 

Início caracterização da situação de 
referência 

A.1 28-Fev-12 
Início em 1 de Abril de 2012; conclusão em 30 
de Setembro de 2012 

Início dos arranjos dos postos 
aquícolas 

C.2 31-Mar-12 Início em 1 de Maio de 2012 

Início da divulgação do Projeto na 
comunicação social 

D.3a 31-Mar-12 Início a 26-Mai-12 

Website online D.1 30-Jun-12 Concluído a 30 de Junho de 2012 

Conclusão do logótipo D.3c 30-Jun-12 30 de Junho de 2012 

Projetos de bioengenharia A.1 31-Jul-12 
Concluídos a 31de Agosto de 2012 e sujeitos a 
revisão até 31 de Outubro. 

Contratação de pessoal não 
especializado 

C.1 15-Set-12 1 de Dezembro de 2012 

Autorizações da tutela para 
intervenção nas áreas do Projeto 

C.1 30-Set-12 31 de Março de 2013 

Conclusão do Plano Operacional A.2 30-Set-12 31 de Março de 2013 

Início dos trabalho no habitat  C.1 20-Out-12 30de Abril de 2013 

Primeira reunião da comissão de 
acompanhamento 

E.2 31-Out-12 30 de Junho de 2013 

Primeiro evento nas comunidades 
locais 

D.6 31-Out-12 26 de Maio de 2012 

Instalação de painéis de divulgação D.2 31-Dez-12  31 de Janeiro de 2013 

Folhetos e brochura de divulgação 
impressos 

D.3b 31-Dez-13 30 de Setembro de 2013 

Apresentação da exposição 
interpretativa e guião de exploração 
pedagógica 

D.3b 31-Jan-13 31 de Março de 2014 

Apresentação do primeiro relatório 
intercalar de monitorização-naiades 

E.3 31-Ago-13 30 de Setembro de 2013 

Apresentação do segundo relatório 
intercalar de monitorização-naiades 

E.3 31-Ago-14 30 de Setembro de 2014 
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 Os anexos administrativos estão reunidos no Anexo 7.1,contendo as actas da Comissão 
de Acompanhamento. 
 
 4.1 Descrição do sistema de gestão 

 Dado que o projecto foi executado apenas pelo beneficiário coordenador, não existem 
acordos de parceria com beneficiários associados, situação que facilitou a escolha do 
método de trabalho que se entende melhor através da observação do organograma da 
Figura 1. O coordenador do projecto orientou os trabalhos seguindo o estabelecido na 
proposta aprovada pela CE, em estreita articulação com os representantes das estruturas 
da Quercus (Direcção Nacional e coordenadores de grupos de trabalho) e da estrutura 
técnica, bem como das comissão de acompanhamento. O contacto directo com os 
trabalhadores no terreno foi realizado pelo coordenador do projecto. 
 Para o planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto pelo beneficiário 
coordenador ajustou-se a estrutura de gestão e a equipa do projecto às necessidades, de 
forma a assegurar o cumprimento dos objectivos traçados e a execução das acções 
previstas. A coordenação do projecto planeou as acções de forma a cumprir o estabelecido 
no projecto, tendo sido obrigada a fazer adaptações resultantes de dificuldades que foram 
surgindo. 
 O projecto teve três fases que decorreram em simultâneo nos dois SIC:1) preparatória; 2) 
execução; 3) conclusão. De realçar que algumas das acções se prolongaram por mais que 
uma fase, inclusive durante todo o projecto conforme tabela 3. 
 
 

Tabela 3 – Fases do projecto, acções e actividades. 

Fase Acções Actividades 

1 

E.1, E.5 Contratação da equipa do projecto  e de auditoria. 

A.1  
Estudos de caracterização da situação de referência: habitat, náiades, odonatos e 
ictiofauna; Elaboração dos projectos técnicos de bioengenharia 

A.2 Elaboração do Plano Operacional 

D.1, D.2, 
D.3c e D.3a 

Divulgação através da colocação de painéis, criação de website, logótipo do 
projecto e promoção na comunicação social. 

E.2 Constituição das Comissão de Acompanhamento 

  

2 

C.1, C.2 e 
C.3 

Contratação da equipa técnica, contratação dos trabalhadores das equipas locais e 
início dos trabalhos de restauro dohabitat. Trabalhos de reprodução ex-situ de 
náiades e dos peixes hospedeiros.  

D.1, D.3a, 
D.3b, D.6 

Divulgação do projecto através da manutenção de website, produção de um 
folheto, uma brochura, vídeos,uma exposição interpretativa e um guião de 
exploração, emissão de comunicadose realização de dois eventos com as 
comunidades locais. 

E.2, E.3 e E.7 
Reuniões com membros da Comissão de Acompanhamento, início da 
monitorização das náiades. Criação de uma rede de intercâmbio de experiências. 

3 

D.5, D.3b, 
D.4  

Divulgação através da edição do relatório para leigos e de um caderno de boas 
práticas, a realização de um workshope itinerância da exposição interpretativa. 

E.3 
Trabalhos de avaliação dos impactes das acções do projecto sobre as populações 
de náiades, peixes e odonatos. 

E.5 Elaboração de relatório de auditoria  

E.6 Elaboração do plano de conservação pós-LIFE. 

E.1 Elaboração do relatório final. 
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 O beneficiário coordenador do presente projecto foi a Quercus, não havendo qualquer 
beneficiário associado.A associação foi criada a 31/10/1985, sendo constituída por 18 
núcleos regionais, inclusive nas ilhas dos Açores e Madeira, com sedesnas principais 
capitais de distrito.Em termos de organização os estatutos definem como corpos sociais a 
Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a Direcção Nacional, existindo ainda as direcções dos 
núcleos regionais que, em conjunto com a Direcção, formam o Conselho de Representantes. 
  
Ao longo de todo o projecto, o gestor promoveu diversas reuniões e contactos 
permanentesentre os diversos interlocutores (e.g. elementos das diversas estruturas com 
carácter executivo),com o intuito de coordenar eoperacionalizar a execução das acções, 
atribuir tarefas, definir regras de funcionamento e identificar as potencialidades e os 
constrangimentos, tendo por objectivo principal cumpriro plano de trabalhos e a 
calendarização estabelecidos e, simultaneamente, encontrar soluções para situações 
imprevistas.A hierarquia organizacional e administrativa com carácter executivo e a 
estrutura com carácter consultivo (Comissão de Acompanhamento) encontram-se 
representadas no organograma da Figura 1.Todas as propostas de contratos e de aquisição 
de bens de maior valor foram aprovadas pela Direcção Nacional no âmbito das regras 
internas de funcionamento da Associação. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Organograma do projecto ECOTONE. 

Direcção Nacional da 
Quercus 

Técnico Assistente 
(Alexandrina Pipa) 

Parceiros e  
Comissão de 

Acompanhamento 
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(Joaquim Reis) 

Equipas trabalhadores 
não especializados 

Paiva: 
Renato Batista 
Roberto Freitas 

Torgal: 
Eurico Lança 

Vitorino Chaínho 

Coordenador do Projeto  
(Paulo Lucas) 

Técnico Assistente  
Sandra Vieira 
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 A equipa do Projecto foi constituída em 1 de Janeiro de 2012 por três elementos: um 
coordenador (Paulo Lucas), um técnico assistente especialista em náiades (Joaquim Reis) e 
um técnico assistente com funções de acompanhamento, manutenção e gestão do Posto 
Aquícola de Campelo (Alexandrina Pipa). A partir de Dezembro de 2012, foram contratados 
4 elementos para as equipas operacionais, sendo que houve que substituir um dos 
elementos em Março na equipa do rio Paiva. De salientar que estava prevista a contratação 
de mais um elemento para a equipa do SIC Rio Paiva, tendo-se constatado da sua 
desnecessidade face às disponibilidades orçamentais. Em Janeiro de 2013 foi contratada 
mais uma técnica assistente (Sandra Vieira), para dar apoio à tarefa de recolha dos juvenis 
e contagem e medição dos mesmos, por dois períodos de 9 meses, tendo também esta 
alteração sido alvo de autorização concedida pela CE, no pressuposto de que não existiria 
alteração de custos. 
 Desde Janeiro de 2015 a equipa ficou reduzida apenas ao coordenador, pelo que, 
sempre que necessário, recorreu-se ao apoio de outros profissionais da Associação, e à 
promoção de acções de voluntariado. 
 Ao longo do projecto foram efectuadas diversas visitas pelo Monitoring expertda 
ASTRALE (agora NEEMO – IDOM) para avaliar os progressos efectuados ao longo do 
projecto. 
 Desde oinício do projectoforamenviados à CEquatro relatórios: a)relatório inicial 
(30/09/2012); b) relatório intercalar (10/10/2013); c) relatório de progresso nº 
1(31/12/2014); d)relatório de progresso nº 2 (15/06/2015); a que junta agora o presente 
relatório final (30/11/2016). 
 

 
  4.1.1Acções de funcionamento global do projecto e monitorização 

 A responsabilidade da execução das acçõesE do projecto recaiu sobre o beneficiário 
coordenador (Quercus), tendo-se recorrido à assistência externa para a realização de 
algumas tarefas/contratação de serviços (acções E.3 e E.5). 
 Na Tabela4 apresenta-se uma lista dos produtos resultantes da execução das acções de 
funcionamento global do projecto e monitorização, indicando os anexos em que se 
encontram. 

 
Tabela 4 – Produtos do projecto relativos às acções E. 

Acção Identificação do produto Anexo 

E.1 
4 relatórios. Inicial, intercalar e progresso enviados à CE e o presente relatório 
final 

7.1.1 

E.2 6 actas das reuniões da CA 7.1.2 

E.3 
2 relatórios intermédios e 1 relatório final sobre as populações de náiades, 1 
relatório final sobre as populações de peixes e 1 relatório final sobre as 
populações de odonatos 

7.2.1 

E.5 1 relatório da auditoria externa independente 8.3 

E.6 Plano de conservação pós-LIFE 7.2.3 
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   4.1.1.1 Acção E.1 - Planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto  
      

 A hierarquia organizacional e administrativa com carácter executivo, bem como a 
estrutura com carácter consultivo, não sofreu qualquer alteração comparativamente à 
apresentada no relatório intercalar, à excepção da alteração de três trabalhadores 
contratados (secções 5.1.3 e 5.1.4). 
 Para dar cumprimento àproposta aprovada pela CE, a 1/01/2012 celebraram-se três 
contratos de trabalho por um período previsível de 48 meses (1/01/2012 a 31/12/2015) 
para o coordenador e 36 meses (1/01/2012 a 31/12/2014) para 2 técnicos, de modo a 
formar a equipa do projecto responsável pela sua implementação no terreno, sendo a 
mesma constituídapelos seguintes elementos:i)Paulo Alexandre Estrela Lucas, com as 
funções de coordenador do projecto a tempo inteiro;ii)Joaquim Cardoso Reis, com as 
funções de técnico assistente especialista,a meio tempo;iii)Alexandrina do Carmo 
Gonçalves Pipa, assistente com funções de técnica assistente, a tempo parcial (30%). Por 2 
períodos de 9 meses ( Jan.aSet 2013 e Jan. a Set. 2014) foi ainda contratada mais uma 
técnica assistente (Sandra Vieira), a tempo inteiro. 
 Entre 01/12/2012 e 31/11/2014foram contratados 4 trabalhadores para as equipas de 
apoio local no rio Paiva e ribeira do Torgal, com um deles a ser substituído durante esse 
período conforme se explica mais à frente neste relatório. A partir de Janeiro de 2015 o 
projecto ficou reduzida ao coordenador (Janeiro a Dezembro de 2015) por se considerar 
que um só elemento era suficiente para executar os trabalhos em falta durante o 
últimoano, tendo nesse período o coordenador acumulado as funções dos outros dois 
elementos do corpo técnico que terminaram o contrato. 
 As incumbências de cada elemento da equipa foram as que estavam definidas na 
proposta aprovada, entre muitas outras que se revelaram necessárias ao longo do projecto, 
sendo de destacar a entreajuda entre todos. 

 Funções do coordenador: i)gerir técnica e financeiramente o projecto;ii) assegurar o 
correcto cumprimento do calendário por parte dos intervenientes;iii) preparar os 
relatórios do projecto; iv) preparar o plano operacional; v) realizar reuniões com 
entidades públicas e privadas;vi)apresentar o projecto em eventos públicos e junto 
da comunicação social; vii)elaborar as actas das CA; viii) elaborar os conteúdos e 
obter imagens para os materiais de divulgação; ix)acompanhar e apoiar os trabalhos 
realizados no terreno; x)aprovar e assinar as folhas de presença dos trabalhadores 
do projecto. 

 Funções do técnico assistente especialista: i) coordenar a acção C2 no terreno;ii) 

executar as tarefas inerentes a acção, para as quais é especialista; iii) acompanhar a 

elaboração dos relatórios mencionados no projecto; iv) executar as acções em que é 

necessário efectuar trabalho técnico; v) acompanhar, sempre que necessário, os 

trabalhos realizados no terreno; vi) elaborar relatórios de monitorização para o 

coordenador do projecto.  

 Funções da técnica assistente: i)executar as tarefas inerentes a acção relativas à 

reprodução ex-situ na estação aquícola de Campelo ou outra a seleccionar, segundo 

as directrizes do técnico especialista; ii) acompanhar a elaboração dos relatórios 

mencionados no projecto; iii) executar as acções em que é necessário efectuar 
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trabalho técnico; iv) acompanhar, sempre que necessário, os trabalhos realizados 

no terreno; v) elaborar relatórios de progresso para o coordenador do projecto.  

Em 1 de Dezembro de 2012 viria a iniciar-se o processo de contratação da equipa de 
trabalhadores das equipas locais, constituídas por: 
 

 SIC Rio Paiva – Renato Pereira de Oliveira Batista e Maria dos Anjos Ribeiro da Costa 

Salgueiro, sendo que no dia 1 de Março viria a ser feita uma alteração nesta equipa, 

entrando Roberto Carlos Cardoso de Freitas para o lugar de Maria dos Anjos Ribeiro 

da Costa Salgueiro, que solicitara a rescisão do contrato; 

 SIC Costa Sudoeste – Vitorino da Cruz Chaínho e Eurico José Guisado Lança. 

Ficaram estabelecidas as seguintes funções para os trabalhadores das equipas de campo: i) 
efectuar o controlo mecânico e manual de vegetação arbustiva e herbácea; ii) plantação de 
árvores e arbustos, iii) instalar vedações; iv) efectuar os trabalhos de restauro do habitat; v) 
efectuar a vigilância das áreas de intervenção; vi) outras tarefas previstas na Acção C.1 do 
projecto. 
Quase na mesma altura, por se ter revelado inapropriadaa opção de utilizar o Posto 
Aquícola de Torno, situado em Amarante, para efectuar a reprodução de M. margaritifera, 
em virtude dos elevados custos financeiros e ambientais com deslocações e a antevisão de 
um deficiente acompanhamento do trabalho efectuado, e por se ter centralizado toda a 
reprodução de náiades no Posto Aquícola de Campelo, decidiu-se avançar com a 
contratação da técnica assistente Sandra Luísa da Silva Vieira. Esta contratação, foi 
efectuada por dois períodos de nove meses, e não por dois períodos de seis como estava 
previsto, uma vez que à tarefa de acompanhamento do processo de libertação dos juvenis 
de náiades acresceuuma outra:a preparação e execução da infestação dos peixes 
hospedeiros a efectuar nos meses de Verão. As tarefas cometidas a esta técnica assistente 
foram as seguintes: i) acompanhar o processo de libertação dos juvenis de náiades; ii) 
acompanhar as tarefas de promoção da infestação dos peixes hospedeiros; iii) auxiliar nas 
tarefas de gestão do Posto Aquícola de Campelo; iv) auxiliar nas acções de libertação de 
peixes hospedeiros a realizar; v) participar nas reuniões periódicas para prestação de 
esclarecimentos ou informações à Primeira Outorgante quando por esta solicitada; vi) 
outras tarefas previstas na Acção C.2 do projecto. 
 
 Conforme referido no relatório inicial, o projecto ficou sediado em Ourém, na sede do 
núcleo regional da Quercus (morada actual: Centro de Educação Ambiental de Ourém – 
Mata Municipal, 2490-909Ourém) que serviu de base de apoio ao coordenador, 
encontrando-se os técnicos assistentesno Posto Aquícola de Campelo, no concelho de 
Figueiró dos Vinhos.O facto da equipa não estar toda sediada no mesmo local não 
constituiu um problema, porque as comunicações foram facilmente estabelecidas através 
de telefone, e-mail ou correio. 
 No âmbito desta acção, foi adquirida uma viatura para a gestão do projecto, uma Dacia 
Logan MCV, matrícula 20-MP-13 e recorreu-se ao aluguer de duas viaturas para ficarem 
afectas às equipas do SIC, uma Peugeot Partner, matrícula 63-JX-51, e uma Nissan NP300, 
matrícula 26-JO-24. 
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Figura 2 - Viatura do projecto e sede do projecto, em Ourém. 

 
 A equipa do projecto procurou cumprir a programação e calendarização definidas, bem 
como resolver as diversas situações inesperadas com que se deparou. Apesar dos atrasos 
que serão mencionados ao longo deste relatório na descrição de cada acção, no cômputo 
geral a equipa do projecto foi capaz de cumprir os objectivos que estavam ao seu alcance. 
 Como esperado, durante o projecto foram elaboradasas actas de todas as reuniões das 
CA (seis actas) e foram efectuados e enviados quatro relatórios à CE. 
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   4.1.1.2 Acção E.2 - Acompanhamento do projecto através de uma  
                                 Comissão de Acompanhamento  
 
Acção com início programado para 31 de Outubro de 2012, sendo a Comissão composta 
pelas seguintes entidades: 

 APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

 Município de Castro Daire 

 ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

 Município de Odemira 

 Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva. 
 
De salientar que, dada a distância significativa entre SIC e os custos associados às 
deslocações, se optou por realizar as reuniões de forma bilateral, sempre que se justificasse. 
O objectivo das reuniões foi proporcionar conhecimento sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos e criar uma oportunidade de esclarecer dúvidas e colaborar com a coordenação 
nas acções subsequentes. 
 
Importa também referir que esta forma de interacção com os parceiros e entidades 
relevantes a nível local não condicionou de forma alguma uma ligação permanente entre o 
coordenador  e os pontos ficais das entidades.(3 actas enviadas como anexo 5 do relatório 
de progresso nº 2 e as últimas 3 como anexo 7.1.2 do presente relatório). 
 

Tabela5 - Reuniões da CA durante a vigência do projecto. 

Data Local Entidade(s) 

19/06/2013 Posto Aquícola de Campelo 
Município de Castro Daire, Associação de 
Produtores Florestais de Montemuro e Paiva Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva. 

02/05/2014 
Paços do Concelho de 

Odemira 
Município de Odemira 

08/05/2014 Sede do ICNF – Lisboa 
ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas 

04/09/2015 Sede da APA/ARH Alentejo APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

13/10/2015 
Paços do Concelho de Castro 

Daire 
Município de Castro Daire 

09/12/2015 Sede do ICNF – Lisboa 
ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas 
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  4.1.1.3 Acção E.3 - Monitorização das acções concretas e avaliação dos  
     resultados globais do projecto 
 
Para a execução da presente acção celebraram-se dois contratos, um com o TAGIS - Centro 
de Conservação das Borboletas de Portugal, e outro com o Centro de Biociências do ISPA.  
 
O contrato com o TAGIS teve como objectivo concretizar as seguintes tarefas no período 
contratualizado: 

i) caracterizar as populações de Odonata, com selecção e marcação de pontos de 

amostragem - de forma equidistante, de modo a cobrir a extensão pretendida - ao 

longo dos cursos de água, 15 no rio Paiva, e 8 pontos na ribeira do Torgal: 

o efectuar os registos das coordenadas geográficas (através de GPS), a 

temperatura ambiente e da água e o estado do tempo;  

o em cada ponto de amostragem serão inventariados adultos, ninfas (último 

estádio de desenvolvimento) e exúvias, sendo que metodologia a seguir 

para cada fase do ciclo de vida; 

ii) realização de 10 saídas de campo, 5 no SIC “Rio Paiva” e 5 no SIC “Costa Sudoeste”, a 

realizar entre Abril e Agosto de 2014 ou 2015, para monitorização dos impactes das 

intervenções sobre as populações de Odonata, de acordo com as especificações que 

constam no projecto e a definição do plano operacional.  

 
O contrato com o Centro de Biociências do ISPA foi estabelecido com vista à realização dos 
trabalhos a seguir indicados: 

i) realização de 10 saídas de campo, 5 no SIC “Rio Paiva” e 5 no SIC “Costa Sudoeste”, a 

realizar entre Abril/Maio e Agosto de 2012, na área de intervenção do projecto, de 

acordo com a seguinte descrição: 

o Caracterização das populações de Truta (Salmo trutta) no rio Paiva e de 

Escalo do Mira (Squalius torgalensis) com recurso à captura por técnica de 

pesca eléctrica (protocolo do INAG para amostragem de fauna piscícola), a 

efectuar por dois técnicos da equipa do Centro de Biociências, devidamente 

credenciados para o efeito pelo ICNF – Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas; 

o Efectuar a captura durante unidade de tempo a definir, para determinar a 

abundância relativamente a outras espécies, e em pontos a determinar no 

curso do rio; 

o Efectuar a pesagem e medição dos peixes no local; 

o Realizar a recolha de algumas escamas de cada indivíduo para leitura de 

anéis de crescimento; 

o Registar os parâmetros físico-químicos relevantes para caracterização da 

qualidade da água; 

o Capturar 20 a 25 animais das duas espécies em pontos não sujeitos a 

monitorização para colheita do pool de reprodutores. 
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ii) realização de 10 saídas de campo, 5 no SIC “Rio Paiva” e 5 no SIC “Costa Sudoeste”, a 
realizar entre Abril/Maio e Agosto de 2014 ou 2015, para monitorização dos impactes das 
intervenções, de acordo com as especificações que constam no projecto e a definição do 
plano operacional.  
 
A monitorização e avaliação dos resultados relativos às náiades, de acordo como previsto 
no contrato, ficou a cargo do técnico assistente especialista, Joaquim Reis, investigador do 
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. 
 

Foram elaborados cinco relatórios, dois intercalares e três de avaliação final (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – Relatórios recebidos relativos à acção E.3. 

Data 
Entidade/ 

Investigador 
Relatórios recebidos SIC Anexos 

10/2012 

Joaquim Reis 

1.º Relatório Monitorização - náiades 

Rio Paiva, 
Costa 

Sudoeste 

Anexo 2 do rel. 
intercalar 

09/2014 2.º Relatório Monitorização - náiades 
7.2.1.3 do 
presente relatório 

10/2015 Relatório de Avaliação - náiades 
7.2.1.4 do 
presente relatório 

10/2015 TAGIS Relatório de Avaliação - odonata 
Rio Paiva, 

Costa 
Sudoeste 

7.2.1.1 do 
presente relatório 

10/2015 CB-ISPA Relatório de Avaliação - ictiofauna 
Rio Paiva, 

Costa 
Sudoeste 

7.2.1.2 do 
presente relatório 

 
 Os resultados obtidos com a avaliação dos impactes do projecto sobre as populações de 
odonatos são ambivalentes, isto é, em relação ao rio Paiva, os dados obtidos indicam que 
terá ocorrido uma alteração nas características do Paiva a partir de Reriz até Castro Daire 
que resultaram numa diminuição da abundância de libélulas e libelinhas no rio, sendo que 
para a Ribeira do Torgal há a referir que a maioria das espécies comuns aumenta 
significativamente em 2015 no Torgal. Em todo o caso, é de registar que duas espécies alvo 
tiveram comportamentos distintos nos dois locais, como são os casos de Gomphus grasslinii 
e Oxygastra curtisii, que tiveram grandes subidas populacionais na Ribeira do Torgal, mas 
que diminuíram no rio Paiva. 
 Em relação à ictiofauna, os resultados apontam para que, no Rio Paiva, o recrutamento 
global das populações das várias espécies tenha sofrido um incremento bastante 
expressivo de 2012 para 2015, o que pode estar relacionado com a melhoria das condições 
de habitat, nomeadamente, com uma maior disponibilidade de abrigos para os primeiros 
estádios de vida. Por seu lado na Ribeira do Torgal os resultados apontampara um aumento 
da representatividade do escalo-do-Mira na comunidade íctica, com aumento substancial 
entre 2012 e 2015 não só em termos de abundância, mas também no que se refere à 
percentagem de juvenis e à frequência de ocorrência global. Para esta situação deverá ter 
contribuído, muito provavelmente, a libertação de cerca de 1000 peixes criados ex-situ em 
acções de repovoamento efectuadas em 2013 e 2015, contribuindo directamente para o 
aumento do efectivo populacional mas também, indirectamente, atravésda progenia 
gerada pelos indivíduos libertados. 
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 No que às náiades diz respeito, pode concluir-se que a informação sobre a população de 
M. margaritifera no rio Paiva e sobre U. tumidiformis no rio Torgal, assim como sobre 
técnicas de reprodução destas duas espécies em cativeiro sofreu um incremento 
considerável. Estão agora disponíveis conhecimentos que permitem encarar os programas 
de reprodução em cativeiro destas duas espécies como ferramentas eficazes na gestão e 
recuperação das suas populações. Adicionalmente, o projecto permitiu já introduzir um 
número considerável de juvenis das duas espécies nos rios respectivos, pelo que será 
possível a curto (caso de U. tumidiformis) e médio (M. margaritifera) prazo aferir a eficácia 
da aplicação destas técnicas no terreno. 
 
 No período pós-LIFE prevê-se dar continuidade à monitorização das acções de 
conservação activa através da criação de parcerias com as entidades científicas para a 
realização dos estudos, bem como comos municípios para apoiarem financeiramente as 
actividades (Anexo 7.2.3). 
  
 Na Figura 3 e no Anexo 7.3.2.1 apresentam-se imagensdos trabalhos de monitorização. 
  

 

 
Figura 3 –Trabalhos de monitorização. 
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   4.1.1.4 Acção E.4 - Assegurar a contabilidade do projecto 

 Na sequência do referido na secção 4.1.1.1, refira-se que a organização dos documentos 
contabilísticos foi previamente realizada pelos serviços da Associação, os quais foram 
mensalmente remetidos à contabilidade já devidamente preparados para validação. Como 
a Associação nãopossui um funcionário coma certificação exigida por lei para a elaboração 
da contabilidade, o apoio contabilísticofoi realizado ao longo de todo o projecto pela 
mesma entidade externa especialista na sua execução, de acordo com as convenções 
contabilísticas normais impostas por lei e pela regulamentação em vigor. Trata-se da 
empresa ALLSENOX Contabilidade e Fiscalidade Unipessoal Lda., com sede na Av. Dr. 
Francisco Sá Carneiro, nº 48, 2550-103 Cadaval. 
 Esta acção foi essencial para permitir um controlo efectivo da execução das despesas 
associadas ao projecto, assim como para organizar a documentação necessária à auditoria 
de contas ao longo do mesmo. Na identificação das despesas e receitas utilizou-se um 
sistema de contabilidade analítica (contabilidade de centros de custos), em consonância 
com as regras gerais de funcionamento interno do beneficiário. Neste sentido, o centro de 
custos do ECOTONE ficou associado ao código 300611. 
 Como as despesas com a contabilidade do projecto não estavam previstas na 
formalização da candidatura, não existiu qualquer imputação de custos desta acção , sendo 
que as despesas correspondentes foramsuportadas pelos custos gerais do projecto. 
 Neste contexto, os resultados obtidos são idênticos aos previstos. 
 
  



Relatório final do projecto ECOTONE(LIFE10NAT/PT/000073) 

 28 

   4.1.1.5 Acção E.5 - Assegurar a auditoria do projecto 

 A auditoria às contas foi realizada anualmente ao longo do projecto por uma entidade 
externa independente (Pinto Castanheira& Miguel Castanheira, SROC, Lda, OROC nº222), 
tendo sido o relatório final (Relatório de auditoria independente) apresentado a 
30/09/2016(Anexo 8.3). 
 A acção foi integralmente executada conforme o previsto, pelo que os objectivos 
definidos foram plenamente alcançados. 
 Nas conclusões do referido relatório consta o seguinte: "On the basis of the financial 
control, in accordance with the programme described above, we consider that we have 
obtained reasonable assurance that the financial report of project no LIFE10 NAT/PT/073 
title: Management of riparian habitats towards the conservation of endangered 
invertebrates, start date 01/01/2012, end date 01/01/2016, gives a true and fair view of the 
expenses, income and investments incurred/made by QUERCUS - ANCN in connection with 
the abovementioned project within the time limit laid down by the Commission and in 
accordance with the LIFE+ Programme Common Provisions, the national legislation and 
accounting rules". 
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   4.1.1.6 Acção E.6 - Plano de conservação pós-LIFE+ 

 A acção foi concluídaem Dezembro de 2015 com uma versão portuguesa (anexo 7.2.3) 
também disponível em formato electrónico no sítio do projecto na internet. 
 A partir de uma análise SWOT, definiram-se os objectivos a alcançar e as respectivas 
acções e actividades a desenvolver ao longo de 5 anos para conservar ohabitat 
intervencionado e as espécies alvo, bem como as fontes de financiamento previstas para 
um orçamento global de 30.000 €durante esse período. 
 O prolongamento da acção por mais um ano deveu-se à necessidade de terminar 
previamente as demais, sobretudo a E.3, para se poder planear convenientemente as 
actividades de conservação a desenvolver após o fim do projecto. Este atraso não 
comprometeu o desenvolvimento das restantes acções nem irá interferir negativamente na 
implementação das tarefas previstas para o período pós-LIFE. 
 Neste contexto, considera-se que foram plenamente alcançados os objectivos traçados 
para esta acção. 
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   4.1.1.7Acção E.7 - Rede de intercâmbio de experiências 

 Foi objectivo desta acção constituir uma rede de intercâmbio entre projectos análogos 
e especialistas nas temáticas abordadas, nomeadamente os que envolvem a conservação 
de peixes e de náiades. A primeira acção de intercâmbio realizou-se em Outubro de 2012, 
com uma visita dos elementos do Projeto à Catalunha para participar num workshop 
ibérico sobre conservação de náiades, realizado na sede do projecto LIFE08 NAT/E/000078 - 
Mejora de los Hábitats y Especies de la Red Natura 2000 de Banyoles: un Proyecto 
Demostrativo.  
 Em Novembro de 2012 contámos com avisita ao projecto para aconselhamento técnico, 
do especialista ibérico em bivalves de água doce Araújo Armero do CSIC/Espanha. Em Abril 
de 2013 realizou-se um intercâmbio com projeto Life Margal-Ulla da Galiza, tendo a equipa 
da Universidade Compostela visitado o Posto Aquícola de Campelo. 
 O técnico do projecto Joaquim Reis, especialista em náiades esteve presente na 
Universidade dos Açores em Ponta Delgada, São Miguel, em Julho de 2013, no 18º 
Congresso Mundial de Malacologia, numa organização conjunta do CIBIO-Açores do 
Departamento de Biologia e da Sociedade Afonso Chaves. 
 Em 2014 continuaram-se a estabelecer contactos com projeto Life Margal-Ulla da Galiza, 
tendo um elemento da equipa, o técnico assistente especialista Joaquim Reis, visitado o 
projecto na Galiza. 
 Em Julho de 2014, elementos da equipa do projecto LIFE Cipríber – Acções para a 
protecção e conservação de ciprinídeos ibéricos de interesse comunitário (LIFE13 
NAT/ES/000772) deslocaram-se ao posto aquícola de Campelo, de forma a partilharem 
conhecimentos com o LIFE Ecotone, relativos à reprodução de ciprinídeos autóctones. 
 Em Setembro de 2014 deste ano, o especialista em náiades Joaquim Reis, colaborador 
deste projeto, participou no 7th Congress of the European Malacological Societies, 
realizado em Cambridge, com a seguinte comunicação oral: 
 
• “Restoration of an endangered Unio tumidiformis population“ 
 
 Em Novembro, a equipa participou no evento de apresentação do LIFE Saramugo – 
Conservação do Saramugo (Anaecypris hispanica) na bacia do rio Guadiana (LIFE13 
NAT/PT/000786). 
 Em 2015 continuaram-se a estabelecer contactos quase permanentes com projeto Life 
Margal-Ulla da Galiza, tendo um elemento da equipa visitado novamente o projecto na 
Galiza.  
 Por último, referir que equipa foi convidada integrar e a participar na Comissão 
Científica do LIFE Saramugo – Conservação do Saramugo (Anaecypris hispanica) na bacia do 
rio Guadiana (LIFE13 NAT/PT/000786). 
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Figura 4 - Workshop para intercâmbio de experiências. 

 
 Face ao exposto, considera-se que foram alcançados os objectivos previstos para a 
acção, tendo mesmo sido realizadas várias actividades além do esperado. A rede de 
contactos e de interacção criada está activa e os seus membros manterão contactos 
regulares por correio electrónico no período pós-LIFE. 
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 4.2 Avaliação do sistema de gestão 

 Ao nível do sistema de gestão apresentado na secção 4.1 não foram detectados 
problemas significativos dignos de referência, sendo de destacar o excelente 
relacionamento entre os elementos das diversas estruturas e na equipa do projecto. 
 O sistema organizacional referido na secção 4.1 foi o adequado ao presente projecto e 
manteve-se estável ao longo do mesmo.Apenas se verificou a rescisão de contrato por 
parte de um elemento da equipa de trabalhadores de uma das equipas no terreno, que o 
fez por mera opção pessoal. 
 A comunicação com a CE e a EEA (ASTRALE, mas tarde NEEMO) foi excelente ao longo de 
todo o projecto, tendo as solicitações sido atendidas com prontidão e de forma 
esclarecedora. 
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5. Parte técnica 

 Os anexos técnicos estão reunidos no Anexo 7.2, que é constituído pelos relatórios 
técnicos(Anexo 7.2.1),pelos mapas das áreas intervencionadas (Anexo 7.2.2) e pelo plano 
de conservação pós-LIFE (Anexo 7.2.3) e alterações a concessões de pesca (Anexos 7.2.4 a 
7.2.6). 
 
 5.1Progressos técnicos 

 A responsabilidade da execução das acções A (acções preparatórias)e C (acções de 
conservação) do projecto a seguir descritas recaiu sobre o beneficiário coordenador 
(Quercus), tendo-se recorrido à assistência externa para a realização de algumas 
tarefas/contratação de serviços (acções A.1, C.1, C.2 e C.3). 
 Na Tabela7 apresenta-se uma lista dos produtos resultantes da execução das acções A e 
C, indicando os anexos em que se encontram (inclusive em relatórios anteriormente 
enviados à CE). 
 

Tabela 7 – Produtos do projecto relativos às acções A e C. 

Acção Identificação do produto Anexo 

A.1 

Contrato de prestação de serviços com o CB-ISPA para caracterização da 
ictiofauna 

Anexo 1  do relatório 
preliminar 

Contrato de prestação de serviços com o TAGIS para caracterização das 
libélulas  

Anexo 2  do relatório 
preliminar 

Relatório CaracterizaçãodadiversidadedeOdonata na ribeira do Torgal e 
no rio Paiva, nos troços dos cursos de água incluídos nesteprojecto LIFE, 
elaborado pelo TAGIS 

Anexo 4  do relatório 
preliminar 

Relatório caracterização das populações de Salmo trutta e Squalius 
torgalensis no rio Paiva e na ribeira do Torgal elaborado pelo CB-ISPA 

Anexo 5  do relatório 
preliminar 

Relatório Caracterização da vegetação vascular ribeirinha elaborado pelo 
investigadores Tiago Monteiro-Henriques e Annalisa Bellu 

Anexo 7  do relatório 
preliminar 

Proposta técnica de intervenção na ribeira do Torgal elaborada por Nuno 
Forner Pereira 

Anexo 8  do relatório 
preliminar 

Proposta técnica de intervenção no rio Paiva elaborada por Nuno Forner 
Pereira 

Anexo 9  do relatório 
preliminar 

A.2 Plano operacional 
Anexo 1  do relatório 
intercalar 

C.1 5 contratos de trabalho  

C.2 3 contratos de trabalho e 1 de prestação de serviços  
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  5.1.1 Acção A.1 –Situação de referência e projectos técnicos 

 Para a execução da presente acção celebraram-se dois contratos com duas entidades 
científicas e recorreu-se também à prestação de serviços de especiaistas. 
Aquando da entrega do relatório preliminar,encontravam-se concluídos todos os trabalhos 
referentes a esta acção, nomeadamente um relatório sobre as espécies e populações de 
odonatos inventariadas, um relatório sobre caracterização das populações de Salmo trutta 
e Squalius torgalensis, respectivamente, no rio Paiva e na ribeira do Torgal, um  documento 
técnico de caracterização da flora e habitats e dois projectos técnicos de intervenção. 
Também se elaborou um documento técnico que engloba a situação de referência e uma 
primeira monitorização das populações de náiades, já que à data da candidatura, havia sido 
efectuado um esforço de inventariação dos locais de ocorrência e efectuada uma 
estimativa que serviu de base à preparação da candidatura( Anexo 6 do rel. inicial). 
No que respeita à inventariação das populações de odonatos, foram marcados de forma 
equidistante uma série de pontos de amostragem, de modo a cobrir a extensão da área de 
intervenção do projecto, sendo registadas as coordenadas geográficas, a temperatura 
ambiente e da água. A amostragem em cada curso de água teve periodicidade mensal e foi 
realizada de Abril a Setembro. Em cada ponto de amostragem foram inventariados adultos, 
larvas (último estádio de desenvolvimento) e exúvias. O relatório apresentado pelo TAGIS 
pode ser observado no anexo 4 do rel. Inicial). 
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 como temperatura da 
água, composição fisíco-química, composição da galeria ripícola, proporção de cada tipo de 
habitat, e vegetação dominante e sub-dominante para cada ponto de amostragem.  
A monitorização da fauna piscícola foi efectuada utilizando a técnica de pesca eléctrica e 
procedendo-se à identificação de cada espécime capturado até à espécie; medição e 
pesagem de exemplares cujo comprimento seja superior a 40 mm; densidade/abundância 
de cada espécie e esforço de captura. O relatório apresentado pelo CB-ISPA seguiucomo 
anexo 5 do rel. Inicial). 
O trabalho de monitorização 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, as quais também constam do 
relatório apresentado como anexo 6 do rel. Inicial nos anexos 7.2.1.3 e 7.2.1.4 deste 
relatório. 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 
cerca de 500 exemplares distribuídos por pouco mais de 10 Km 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. No entanto, o facto de nunca ter sido alvo 
de estudos específicos impediu até ao momento a avaliação rigorosa do estado da mesma, 
sendo que um dos objectivos foi obter informação rigorosa sobre a distribuição e 
densidade da espécie neste rio.  
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Para a execução trabalhos de inventariação das populações de náiades foram adquiridos 
dois equipamentos de mergulho, uma garrafa de oxigénio, 3 batiscópios e foram 
efectuadas diversas deslocações aos locais de intervenção.     
Nesta acção, um dos trabalhos imprescindíveis consistiu também na caracterização da 
vegetação vascular quer da ribeira do Torgal, em particular do troço que se estende desde 
cerca de 1600 m a jusante da ponte do Sol Posto até cerca de 3000 m a montante da 
mesma ponte, quer no rio Paiva, no troço incluído no projecto LIFE+ Ecótono, que se 
estende ao longo de cerca 15000 m para jusante de Castro Daire. Deste trabalho , realizado 
pelos especialistas em vegetação e flora, Tiago Monteiro-Henriques e Anallisa 
Bellu,resultaram inventários rigorosos e algumas recomendações de intervenção que foram 
adicionados aos projectos técnicos e ao plano operacional, os quais constam nos anexos 7 e 
8 do rel. inicial. 
Por último, é de referir que foram elaborados os dois projectos técnicos de intervenção, 
tendo por base uma caracterização utilizando o método “River Habitat Survey” para avaliar 
a estrutura física dos troços dos cursos de água seleccionados, ao longo dos quais foram 
avaliadas as características do canal e da faixa riparia, os quais podemser observados nos 
anexos 8 e 9 do rel inicial. Estes documentos, onde se incluem as propostas de 
bioengenharia, foramelaborados pelo biólogo Nuno Forner Pereira e enviados para a APA 
para obtenção das autorizações necessárias às intervenções no âmbito do projecto. A 
APA – Agência Portuguesa da Ambienteviria a emitir o título de recursos hídricos para o 
efeito, sendo que no caso do rio Paiva, a autorização foi obtida por deferimento tácito. 
 

 
Figura 5–Trabalhos de elaboração dos projectos técnicos. 
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 5.1.2 Acção A.2 - Desenvolvimento do plano operacional 

O plano operacional ficou completado desde finais de Março de 2013 (ver anexo 1 do rel 
intercalar), tendo existido um atraso de seis meses em relação ao previsto pela necessidade 
de o conectar com os contributos oriundos das entidades e investigadores que 
protagonizaram a caracterização da situação de referência e pela demora na obtenção dos 
título de recursos hídricos essenciais à execução das acções dentro da legalidade. O plano 
operacional definiu as linhas de orientação para a implementação das diversas acções do 
projecto no terreno, distribuindo-as não só nas áreas seleccionadas para conservação do 
habitat alvo nos Sítios de Importância Comunitária, mas também aspectos relacionados 
com a conservação ex-situ nos Postos Aquícolas de Campelo e de Torno e a colaboração 
com a gestão da concessão de pesca desportiva do rio Paiva. Foi pois um documento que 
visou abordar aspectos práticos com vista à concretização das acções previstas, em 
resultado do trabalho efectuado no primeiro ano de dinamização do projecto. Contudo, e 
atendendo ao facto de já existirem projetos técnicos de intervenção, cujo detalhe era 
muito maior do que aquele que se pretendia com este plano operacional, não foraM 
pormenorizadas as ações a concretizar, até porque alguns trabalhos a realizar poderiam vir 
a ser objecto de posterior correção, face aos efeitos dos caudais durante os períodos de 
Outono/Inverno e Primavera, sobre as intervenções efectuadas. 
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  5.1.3 Acção C.1 - Incremento e melhoria de bosques ripícolas de amieiro 

  
 Em consonância com o calendário estabelecido, no dia 01/12/2012 foram contratados 
localmente quatro trabalhadores não especializados para executar as acções C.1 (Tabela 8). 
Um dos dois trabalhadores da equipa do SIC Rio Paiva solicitou arescisão do contratoe foi 
substituídapraticamente de imediato de modo a não comprometer o desenvolvimento dos 
trabalhos, tendo no total sido celebrados cinco contratos para os quatro lugares 
disponíveis.De igual modo, no início de Dezembro de 2012 procedeu-se ao aluguer das 
duas viaturas de apoio durante 24 meses (Dezembro de 2012 a Novembro de 2014), à 
aquisição de equipamento (quatro motorroçadoras e 2 motosserras), ferramentas e 
apetrechos de protecção. 

 
Tabela 8 – Recursos humanos, viaturas e equipamentos por SIC. 

SIC 
Trabalhadores Matrículas 

das viaturas 
Equipamentos 

Nome Datas 

Rio Paiva 

Renato Pereira de Oliveira 
Batista 

01/12/2012 a 
30/11/2014 

Nissan 
NP300 

26-JO-26 

2 roçadoras 
mecânicas, 1 
motosserra e 
diversos 
utensílios 

Maria dos Anjos Ribeiro da 
Costa Salgueiro* 

01/12/2012 a 
28/02/2013 

Roberto Carlos Cardoso de 
Freitas 

01/03/2013 a  

30/11/2014 

Costa 
Sudoeste 

Vitorino da Cruz Chainho 

01/12/2012 a 
30/11/2014 

Peugeot 
Partner  

63-JX-51 

2 roçadoras 
mecânicas, 1 
motosserra e 
diversos 
utensílios 

Eurico José Guisado Lança 

* Rescisão do contrato por iniciativa do trabalhador 

 
Os trabalhos foram realizados de acordo com o plano operacional (acção A.2), tendo as 
áreas intervencionadas sido seleccionadas em função das suas características intrínsecas, 
dos objectivos a alcançar. 
Foram utilizadas diversas ferramentas, como pás, picaretas, alavancas. 
Neste capítulo, há a salientar que alguns dos trabalhos iniciaram-se mesmo nos inícios de 
no último trimestre de 2012, mesmo sem as equipas estarem contratadas, aproveitando os 
contatos com os diversos proprietários para obtenção da sua permissão para a realização 
das intervenções, tendo-se efectuado a recolha de sementes e de estacas para produção de 
árvores e arbustos a plantar na primavera seguinte. O material reprodutivo foi enviado para  
os viveiros da Senhora da Graça, no Sabugal, estrutura do ICNF que viria a dar apoio no 
fornecimento de plantas ao longo de todo o projecto. 
Tendo por base o definido nos projetos técnicos de intervenção e na orientações do Plano 
Operacional, realizaram-se as seguintes ações e obtidos os seguintes resultados: 

a) Limpeza de linha de água com o objectivo de retirar elementos que constituam 
obstáculos ao normal fluxo da água ou possam induzir perturbações nos processos 
característicos das linhas de água; 

i. Foram removidos obstáculos em 500 metros lineares no rio Paiva, o que 
corresponde a 0,315 hectares 
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ii. Foram intervencionados 800 metros na ribeira do Torgal, correspondendo a 
0,4 hectares 

b) Controle pontual de plantas com carácter invasor, de forma a melhorar as condições 
para instalação e diversificação de espécies arbóreas e arbustivas características 
deste habitat; 

i. Foram intervencionado 2,5 hectares de manchas de acacial no rio Paiva 
ii. Foram intervencionadas 0,2 hectares de manchas de acacial e 0,1 hectares 

de eucaliptal na ribeira do Torgal 
c) Limpeza e condução da vegetação ripícola natural de forma a garantir a sua 

vitalidade e capacidade de controlo competitivo em relação a infestantes (incluindo 
a silva (Rubus sp.); 

i. Foram intervencionados 4.300 metros lineares no rio Paiva, correspondendo 
a cerca de 9,7 hectares sujeitos a intervenção 

ii. Foram intervencionados 4.800 metros lineares na ribeira do Torgal, 
correspondentes a 10,1 hectares intervencionados 

d) Incremento do habitat ripícola com a plantação de espécies arbóreas e arbustivas, 
de forma a melhorar as características e funcionalidade do corredor ripícola e 
interface com as áreas adjacentes; 

e) Diversificação de microhabitats de forma a melhorar as características bióticas e 
abióticas potenciadoras das populações de ictiofauna, odonatos e náiades. 

i. Foram reconectados áreas de antigos leitos do rio Paiva em seis locais 
distintos, o que corresponde a 4,1 hectares de habitat incrementado, 
recorrendo essencialmente a trabalho manual e a ferramentas 

ii. Esta componente na ribeira do Torgal foi privilegiada no ano de 2014, tendo 
sido realizada essencialmente com trabalho de máquina em 1,6 hectares e 
resultou no seguinte: 

i. Estabilização das margens em 800 metros com recurso a estacas de 
madeira, manta de serapilheira, grades vivas e mortas e 
enrocamentos; 

ii. Reconexão com 100 metros de um leito antigo para proteger 
margens sujeitas a erosão por ausência de vegetação arbórea; 

iii. Criação de dois represamentos com vista a criar fundões que sirvam 
de refúgio hídrico e térmico aos grupos faunísticos alvo do projecto. 

 
Em síntese, podemos referir que as áreas intervencionadas com vista a melhorar o estado 

de conservação do habitat e favorecer incremento das espécies alvo forma: 

 restauro de cerca de 15,1 hectares do habitat prioritário *91E0 *Florestas aluviais 

de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

ou seja, 7 hectares no SIC “Rio Paiva” e 8,1 hectares no SIC “Costa Sudoeste”; 

 aumento da área de ocupação do habitat em aproximadamente 4,5 hectares, ou 

seja 1,9 hectares no SIC “Paiva” e 2,6 hectares no SIC”Costa Sudoeste”.  

 

Sendo área total sujeita a intervenção: 

 8,9 hectares no SIC Rio Paiva 

 10, 7 hectares – na ribeira do Torgal 
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O que incluiu investimentos em: 

 limpeza dos leitos em 0,8 hectares, com o objectivo de retirar elementos que 

constituam obstáculos ao normal fluxo da água ou possam induzir perturbações nos 

processos característicos das linhas de água; 

 remoção e condução da vegetação ripícola natural de forma a garantir a sua 

vitalidade (remoção de árvores mortas, corte de árvores velhas, limpeza de silvados 

e de exóticas invasoras), em 19,6 hectares (8,9 no rio Paiva, e 10,7 na ribeira do 

Torgal); 

 plantação de 13.066 árvores e arbustos (Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix 

atrocinerea, Salix salviifolia subsp. salviifolia, Frangula alnus e Tamarix sp.); 

 reconexão de 2,5 hectares de leitos antigos, de forma a aumentar a área de 

ocupação 

 estabilização das margens em 800 metros e criação de dois represamentos, na 

ribeira do Torgal, incrementando o habitat em 2 hectares; 

 
Tabela 9 – Áreas intervencionadas por SIC. 

SIC Tipologia de actuação 
Áreas 

intervencionadas 
(ha) 

Áreas 
intervencionadas(%) 

SIC Rio Paiva 

Restauro do habitat 7,0 35,7 

Incremento do habitat 1,9 9,7 

Total no SIC Rio Paiva 8,9  45,4 

SIC Costa 
Sudoeste 

Restauro do habitat 8,1 41,3 

Incremento do habitat 2,6 13,3 

Total no SIC Costa Sudoeste 10,7  54,6 

TOTAL 19,6  100 

 
No que concerne ao número das árvores e arbustos plantados pode ser observado no 
quadro abaixo: 
 

Tabela 10 – Espécies plantadas por SIC. 

 
SIC Espécie Nome comum Número 

Costa Sudoeste 

Alnus glutinosa Amieiro 3.941 

Tamarix africana Tramargueira 300 

Salix salviifolia Borrazeira-branca 1.320 

Salix atrocinerea Borrazeira-preta 1.048 

Fraxinus 
angustifolia 

Freixo 800 

Total 7.409 

Rio Paiva 

Alnus glutinosa Amieiro 2.049 

Fraxinus 
angustifolia 

Freixo 500 

Salix salviifolia Borrazeira-branca 400 

Salix atrocinerea Borrazeira-preta 2.480 
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Sambucus nigra Sabugueiro 228 

Total 5.657 

Total SIC Costa Sudoeste + SIC Rio Paiva 13.066 

 
Um outra acção realizada teve a ver com a avaliação da presença de Lagostim-vermelho 
(Procambarus clarkii) na ribeira do Torgal. Ao longo do projecto foi-se percebendo que 
existiria uma população muito significativa desta espécie exótica invasora, sendo a mesma 
susceptível de causar impactes negativos nas comunidades aquáticas. Assim, em 
colaboração com o ICNF, efectuou-se um intercâmbio de experiências para avaliar a 
eficácia da captura da espécie, que consistiu na realização de três amostragens por estação 
em 40 horas (2 nocturnas e 1 diurna), colocando dois tipos de armadilhas num troço de 320 
metros lineares. Os resultados obtidos – 237 Lagostins (152 machos e 85 fêmeas) - 
permitiram verificar que a espécie não só está presente e, à semelhança do que acontece 
em outros cursos de água com as mesmas características, como parece ser muito 
abundante, deduzindo-se assim que estarão a registar-se efeitos negativos sobre as 
comunidades biológicas presentes na ribeira do Torgal, em particular sobre as populações 
piscícolas. Como nota importante fica o registo de que também foram capturadas 101 
indivíduos de Perca-sol (Lepomis gibbosus), igualmente uma espécie exótica invasora, 
tolerante à degradação do meio e fortemente competidora com as outras espécies da 
mesma guilda ecológica/funcional. 
Os trabalhos foram realizados pelas duas equipas de trabalhadores adstritas a cada uma 
das áreas, contando estes com o apoio de uma viatura, e diversos equipamentos, 
nomeadamente duas motorroçadoras, uma motosserra e diversas ferramentas, como pás, 
picaretas, alavancas. No caso do rio Paiva não se recorreu ao aluguer de trabalho de 
maquinaria (retroescavadora ou giratório), enquanto na ribeira do Torgal foi alugada 
maquinaria(retroescavadora) para remover uma grande quantidade de troncos e raízes que 
obstruíam o leito, produzindo efeitos erosivos negativos nas margens.  
Há que enfatizar que se recorreu sempre a matérias primas naturais, nomeadamente a 
madeira, a pedra, bem como a material existente no local, como, por exemplo, árvores 
mortas existentes no leito, caídas devido as intempéries, cujos ramos serviram para fazer 
faxinas mortas. 
Quer no rio Paiva, quer na ribeira do Torgal, o controle de invasoras foi efectuado com 
corte raso, com posterior aplicação de herbicida sistémico (Spasor), através da pincelagem 
da zona de corte. 
 A acção terá continuidade no período pós-LIFE, estimando-se que a intervenção seja 
realizada em cerca de 20 ha em 5 anos (4 ha/ano) - Anexo 7.2.3. 
 Além das imagens da Figura 6, no Anexo 7.3.2.1 apresentam-se outras relativas a esta 
acção. 

 

 
Figura 6–Alguns dos trabalhos executados no âmbito da Acção C.1.  
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  5.1.4 Acção C.2 - Conservação ex-situ e reforço de populações 

 
Adaptação das instalações de Campelo 
 
O projecto previa inicialmente a intervenção em dois postos aquícolas, nomeadamente o 
de Campelo (Figueiró dos Vinhos) e o de Torno (Amarante). Enquanto o de Campelo visava 
reproduzir Unio tumidiformis e Squalius torgalensis (peixe hospedeiro das larvas), o de 
Torno focar-se-ia na reprodução de Margaritifera margaritifera e de Salmo trutta (peixe 
hospedeiro). Como já vimos, a opção implicava não só mais custos financeiros para o 
projecto - sem esquecer os ambientais - com deslocações como também poderia haver um 
acompanhamento deficiente do trabalho efectuado diariamente, considerando a distância 
a que o posto situa face à sede do projecto. Por outro lado, o facto da entidade gestora do 
posto estar à altura em processo de fusão – a Autoridade Florestal Nacional e o Instituto da 
Conservação da Natureza viriam a dar origem ao Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas - também não permitiu uma definição clara relativamente à utilização do 
mesmo, situação diversa da que ocorria com o de Campelo. De facto, desde 2008 que o 
posto aquícola de Campelo já se encontra sob gestão do beneficiário coordenador, pois foi 
estabelecido um protocolo (ver anexo 7.1.3) com o Município de Figueiró dos Vinhos, a 
Junta de Freguesia de Campelo e uma anterior concessionária do restaurante (a qual já não 
explora o estabelecimento), no sentido de gerir e manter o equipamento, destinando-o às 
funções para que havia sido criado: a reprodução de espécies aquícolas para repovoamento. 
De salientar que o posto já havia sido objecto de um contrato de cedência entre os antigos 
serviços florestais (hoje ICNF) e o Município de Figueiró dos Vinhos para assegurar a 
manutenção do equipamento, situação que ainda se mantém na actualidade. 
Assim, e perspectivando-se que no posto aquícola de Torno se iriam realizar apenas as 
acções de reprodução de Salmo trutta para posterior repovoamento no rio Paiva, uma 
actividade recorrente no dia a dia deste posto, decidiu-se criar condições para que, para 
além da reprodução de Unio tumidiformis e de Squalius torgalensis, fossem também 
concentrados os trabalhos de reprodução de Margaritifera margaritifera no posto aquícola 
de Campelo. Para isso houve que redireccionar todas as obras previstas para este último 
equipamento, adequando-o para desempenhar funções não inicialmente previstas, 
nomeadamente: 

 dentro de 2 tanques de grandes dimensões foram construídos 5 novos tanques de 
dimensões mais reduzidas, ainda assim com capacidade superior a 10metros 
cúbicosdestinados a 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 durante o estio, período em que a ribeira 
de Alge atinge temperaturas superiores a 180 C, e que é coincidente com a época de 
infestação por Margaritifera margaritifera; 

 foram instalados filtros de retenção para captura dos juvenis de Margaritifera 
margaritifera que se libertassem do hospedeiro; 

 foi instalada tubagem para a adução de água e oxigenação nos novos tanques 
construídos, bem com instalado um novo compressor de turbina para oxigenação 
permanente, 

 para garantir o abastecimento de água durante o período do verão, foi instalado 
novo equipamento para captação e bombagem de água em pequeno açude 
existente junto às  instalações, 
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 Foram efectuadas diversas alterações no interior do edifício de apoio, a saber: 
o Instalação de bancadas de trabalho e instalação de canalização para 

abastecimento da infra-estrutura com água da rede pública e respectivo 
acesso ao sistema público de águas residuais, 

o Foi instalado um termoacumulador para fornecimento de água quente, 
indispensável para a manutenção da salubridade dos equipamentos e dos 
utensílios. 

 
Reprodução deM. margaritifera 
 
Para o programa de reprodução em cativeiro foram adquiridas comercialmente em cada 
ano cerca de 100 trutas Salmo trutta e instaladas em raceways em sistema aberto na 
estação aquícola de Campelo. No final do Verão iniciou-se a monitorização de M. 
margaritifera no rio Paiva de forma a detectar fêmeas com gloquídios. As fêmeas com 
gloquídios foram transportadas para Campelo e o estado de maturação dos mesmos foi 
avaliado verificando a actividade de abertura e fecho das valvas quando em contacto com 
uma solução salina (NaCl). Uma vez comprovado o seu estado de maturação, obtiveram-se 
os restantes gloquídios de cada fêmea colocando-a num espaço confinado com água, para 
que os libertasse naturalmente. Os gloquídios de 2 a 3 fêmeas foram misturados com um 
máximo de 50 trutas de cada vez em cerca de 10 litros de água durante 10 minutos. Após 
este período as trutas e mexilhões foram transferidos para raceways, enterrando os 
mexilhões em areia de rio contida em pequenos recipientes plásticos. O sucesso da 
operação foi comprovado em 2012 ao fim de 3 dias, sacrificando uma truta de cada 
raceway e observando as suas brânquias à lupa. Os gloquídios observados foram contados 
e comprovou-se se se encontravam enquistados. O número de mexilhões e trutas utilizados 
em cada ano é apresentado na Tabela 11. 
 

Tabela 11. Número de M. margaritifera fêmeas e de trutas Salmo truta utilizados em cada 
ano para a obtenção de mexilhões juvenis. 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Data Infecção 21 Setembro 5 Outubro 27 Setembro 

M. margaritifera progenitores 12 7 7 

N.º Trutas infestadas 125 93 155 

 

 
As trutas foram mantidas nas raceways durante todo o Inverno e alimentadas 
regularmente com comida comercial. A temperatura da água foi registada diariamente, e o 
valor Day-Degrees (somatório das temperaturas diárias desde a infecção) calculado 
regularmente. As brânquias das trutas mortas durante este período foram observadas com 
a ajuda de uma lupa binocular, verificando a evolução da infecção com gloquídios. O 
momento da caída de juvenis foi estimado a partir da bibliografia disponível. Ao aproximar-
se esse momento no início da Primavera, as trutas foram transferidas para tanques cónicos 
com sistema semi-aberto, preparados para a recolha de juvenis. Estes tanques foram 
equipados com crivos de malha de 150 µm por onde a água de saída passa. As trutas foram 
colocadas em três tanques segundo a sua dimensão, uma vez que o crescimento durante o 
Inverno foi desigual. Os juvenis recolhidos neste sistema foram contados diariamente com 
a ajuda de uma lupa binocular (Leica® EZ4 HD). 
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Passados três dias da infecção verificou-se que as trutas sacrificadas em 2012 continham 
aproximadamente 900 gloquídios cada (entre 38 e 170 gloquídios por arco branquial), 
todos enquistados. Ao longo da fase parasitária morreram um máximo de 30 trutas (em 
2012/2013), tendo sido verificado que todas se encontravam infectadas com valores muito 
semelhantes ao inicial. Não foi detectada qualquer variação ao longo do tempo na taxa de 
infecção. Os gloquídios evidenciaram um crescimento contínuo ao longo desta fase. 
Os juvenis começaram a cair entre o fim de Março e princípio de Abril, dependendo do ano, 
tendo decorrido um mínimo de 1.743 DD e 171 dias (em 2013/2014) desde a infecção, 
sendo estes valores inferiores aos conhecidos para outros países europeus. Este facto pode 
ser explicado pelas temperaturas mais elevadas registadas durante o Inverno em Portugal, 
e em particular no Inverno de 2013/2014. Foram recolhidos juvenis diariamente durante 
dois a três meses. No entanto em todos os ciclos reprodutores, 90% ou mais juvenis foram 
recolhidos durante o 1º mês, apesar de em 2014 se ter registado um padrão algo distinto, 
fruto provavelmente das temperaturas mais elevadas do Inverno. 
Os juvenis recolhidos foram colocados em diferentes condições de crescimento. No caso 
dos sistemas fechados, foram testadas várias alternativas para a alimentação: uso de algas 
(Scenedesmus sp. e Nanochloropsis sp.) e detritos (locais e recolhidos em lameiros). Foram 
testadas várias concentrações e combinações dos distintos alimentos. Os juvenis mantidos 
desta forma foram contados semanalmente e medidos com recurso a uma lupa binocular. 
Os juvenis mantidos em sistemas abertos ou dispositivos de retenção no rio foram 
contados e medidos com menor regularidade. Os juvenis foram libertados no rio após um 
mínimo de 4 semanas de crescimento controlado, deixando-os assentar e enterrar no 
substrato por si só em locais pré-determinados. 
Os resultados mostram uma sobrevivência e crescimento dos juvenis muito variável ainda 
que nas mesmas condições. Em 20 semanas alguns juvenis chegam a alcançar 1,4mm de 
comprimento, o que constitui um crescimento significativo e que aponta para uma boa 
probabilidade de sobrevivência. Os juvenis colocados em placas de Buddensiek quer no rio 
quer em raceways não sobreviveram a longo prazo, reforçando a utilidade desta técnica 
apenas para uma fase mais adiantada do desenvolvimento dos juvenis. Nas raceways 
exteriores com areia também não se verificou a sobrevivência de juvenis a longo prazo, 
facto que poderá estar relacionado com a ausência de corrente e elevada deposição de 
sedimentos e algas sobre a areia. A sobrevivência dos juvenis criados em 2012 em sistemas 
fechados (tupperwares) com uma combinação de algas (Scenedesmus sp. e Nanochloropsis 
sp.) foi superior a outras combinações testadas, pelo que nos anos seguintes os juvenis 
criados em sistemas fechados foram alimentados apenas com essa combinação.  
Apesar disso os resultados utilizando esta mesma técnica em 2014 e 2015 não produziu 
resultados tão satisfatórios, sendo desconhecida a causa. Em compensação, os resultados 
obtidos para os sistemas fechados com circulação (baldes) em 2014 foram próximos dos 
melhores resultados obtidos em 2013. Os resultados mais promissores foram no entanto 
obtidos na raceway interior com substrato em 2015/2016, verificando-se uma 
sobrevivência de 13% ao fim de 8-10 meses, o que equivale a 7.500 juvenis. É de notar 
ainda que estes juvenis têm quase todos mais de 1 mm, chegando alguns a superar 2,5 mm. 
Os resultados de cultivo obtidos nos vários anos permitiram proceder à libertação de 
juvenis no rio Paiva, após um período variável de crescimento controlado. Em 2013 e 2014 
esse crescimento foi efectuado em sistemas fechados (tupperwares), ao passo que em 
2015 a libertação baseou-se nos exemplares criados na racewayinterior (Tabela 12). 
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Tabela 12. Exemplares de M. margaritifera libertados no rio Paiva. 
 

  2013 2014 2015 

 Idade na 
libertação 

17 a 20 Semanas 4 Semanas 8 a 10 Meses 
 

Lo
ca

is
 d

e 

lib
er

ta
çã

o
 Folgosa -- 1.000 -- 

Canal Reriz 604 1.000 7.500 

Cabaços (Ester) -- 1.000 -- 

Parada de Ester -- 1.000 -- 

 
 
Reprodução de U. Tumidiformis 
 
Para iniciar o programa de reprodução em cativeiro foram seleccionados 100 bordalos 
(Squalius alburnoides) nascidos em cativeiro na estação aquícola de Campelo. Esta espécie 
é um dos hospedeiros conhecidos de U. tumidiformis (Reis & Araujo 2009). Estes peixes 
foram colocados em raceways e alimentados normalmente até serem infectados. Foram 
capturadas 16 fêmeas grávidas de U. tumidifirmisno rio Torgal em Junho de 2013, e 
colocadas num aquário com substrato arenoso, filtração e 12h de iluminação diária de 
forma a libertarem os gloquídios naturalmente. Estes foram recolhidos com uma pipeta 
quando detectados no aquário (operação facilitada uma vez que esta espécie liberta os 
gloquídios na forma de um pseudo-conglutinado). Os gloquídios foram então colocados 
num balde com cerca de 10 litros de água e 15 a 20 bordalos, mantendo uma oxigenação 
forte. A duração de cada infecção foi entre 15 a 30 minutos, comprovando-se a olho a 
presença de gloquídios nas brânquias dos peixes. Estes foram então imediatamente 
transferidos para os tanques de recolha de juvenis (ver descrição na secção dedicada a M. 
margaritifera). No total foram efectuadas quatro operações de infecção distintas. Os peixes 
não foram alimentados durante a fase parasitária. A temperatura foi medida diariamente, 
registado o valor de Day Degrees (DD, ver secção relativa a M. margaritifera) e procuraram-
se juvenis a partir do segundo dia após a infecção, contando-os diariamente.  
Em Maio de 2014 foi efectuado um procedimento semelhante ao de 2013, infestando 80 
Bordalos com gloquídios procedentes de 12 fêmeas de U. tumidiformis, em duas operações 
distintas. 
Em 2015 optou-se por fazer a infestação de Escalos do Torgal (Squalius 
torgalensis),selvagens in-situ, libertando-os de imediato, aumentando artificialmente a taxa 
de infestação e permitindo que os futuros juvenis sejam dispersos naturalmente pelos 
movimentos dos peixes. 
Os juvenis foram contados diariamente e colocados em substrato arenoso em raceways 
(sistema aberto). Parte dos juvenis foram colocados em sistema fechado, em pequenos 
recipientes com água e alimentados com algas (Scenedesmus sp. e Nanochloropsis sp.). Os 
juvenis colocados em sistema fechados foram contados e medidos semanalmente. 
Em 2013 procedeu-se a uma libertação de juvenis recém-nascidos, ao passo que em 2014 
se libertaram juvenis após um período inicial de crescimento em cativeiro. Os juvenis foram 
libertados no rio deixando-os assentar e enterrar no substrato por si só em locais pré-
determinados. 
Em 2013 foram colocados 3.756 juvenis em sistema fechado e alimentados com algas. 
Cerca de 12.000 foram libertados no pego das pias no rio Torgal, tendo os restantes sido 



Relatório final do projecto ECOTONE(LIFE10NAT/PT/000073) 

 45 

colocados em substrato arenoso em raceways da estação aquícola de Campelo. Verificou-
se que estes últimos não conseguiram sobreviver a médio-longo prazo, pelo que se 
descartou a técnica. Em 2014 foram libertados 400 juvenis a jusante do pego das pias em 4 
locais ao longo do rio Torgal. Os restantes juvenis foram criados em sistema fechado e 
alimentados com algas em Campelo. 
A sobrevivência dos juvenis em sistema fechado foi muito baixa, sendo praticamente nula a 
partir da 10ª semana. Ainda assim, foi possível verificar o crescimento dos juvenis neste 
sistema, sendo como era de esperar mais rápido do que para M. margaritifera. Muito 
embora esta seja a primeira experiência de cultivo desta espécie em cativeiro, com a 
consequente falta de referências para comparação, os valores médios de crescimento 
obtidos parecem ser demasiado reduzidos para uma espécie de crescimento rápido, 
evidenciando uma possível limitação nutricional. Futuras experiências deverão considerar 
testar novas opções de alimentação em cativeiro. 
Já no mês de Junho de 2015 foi efectuada uma operação de infestação in loco de Squalius 
torgalensis com larvas de Unio tumidiformis, tendo sido utilizados 30 peixes capturados no 
momento na ribeira do Torgal, com recurso à pesca eléctrica. A operação decorreu da 
seguinte forma:  

 48 horas antes efectuou-se uma avaliação do estado de maturação das 10 fêmeas 
utilizadas, tendo as mesmas sido recolhidas e mantidas em frascos de vidro; 

 a libertação dos gloquídios foi ocorrendo de forma natural na horas seguintes; 

 no próprio dia colocaram-se os peixes em recipientes,de modo a que os mesmos 
contactassem com os gloquídios entretanto libertados, durante cerca de meia hora; 

 fez-se posteriormente uma verificação às brânquias para verificar se se sinalizava a 
infestação  

 De seguida, os peixes foram libertados.  
 
De salientar que esta é primeira operação do género que é feita em Portugal, tendo a 
mesma contado com a colaboração e o acompanhamento de diversos técnicos do ICNF. 
 
No que diz respeito à reprodução dos peixes hospedeiros das larvas das náiades, o primeiro 
repovoamento de Squalius torgalensis ocorreu em 2013 tendo sido libertados 393 
espécimes na ribeira do Torgal. Mais tarde, já nesse Verão, foi efectuada uma primeira 
avaliação do sucesso da operação concluindo-se que estavam presentes alguns dos 
elementos libertados.  
Em 2014 não foi efectuado qualquer repovoamento de Squalius torgalensis, tendo ficado a 
tarefa adiada para 2015, atendendo a que, por forma a maximizar as possibilidades de 
sucesso da sua sobrevivência na natureza, os juvenis da espécie teriam que permanecer em 
cativeiro até atingirem uma dimensão adequada.Em 2015 foram libertados mais 593 
exemplares de Squalius torgalensis na ribeira do Torgal. 
 
 
Reprodução de trutas do Posto Aquícola do Torno 
 
No que concerne à reprodução das trutas com fins de repovoamento que estava prevista 
realizar-se no Posto Aquícola de Torno, a captura dos espécimes ocorreu em Novembro de 
2013. Embora na altura estivesse prevista a utilização de 100 espécimes em idade 
reprodutiva, obtiveram-se somente 54 indivíduos. Com o processo administrativo que 
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envolveu o ICNF e a Direção Geral de Alimentação e Veterinária concluído, esperava-se 
concretizar a componente de forma bem sucedida, algo que veio a não ocorrer conforme o 
previsto.  
Tratando-se de uma tarefa que estava confiada ao ICNF, à medida que o processo foi 
decorrendo surgiram dúvidas sobre a excessiva mortalidade dos espécimes adultos 
capturados e, mais ainda, sobre a não sobrevivência dos alevins. Acabámos por constatar 
que existiu uma provável perda de capacitação por parte dos serviços da entidade gestora, 
o ICNF, relativa reprodução de espécimes oriundos de meio selvagem, já que há muitos 
anos que não existiam capturas para reposição dos stocks de indivíduos reprodutores, 
havendo apenas uma preocupação em reproduzir anualmente para fornecer alevins e ovos 
às truticulturas comerciais. 
Tratando-se de um fracasso não antevisto, houve queprescindir de um dos resultados do 
projecto, pelo que, de forma a compensar esta contrariedade e sem custos adicionais, 
concretizámos a seguintes tarefas complementares: 

 Definiçãode um protocolo de produção de Artemia salina e de alimentaçãodos 
alevinsSalmo trutta que foi aplicado já na época de reproduçãode 2015/2016 (ver 
anexo7.2.7); 

 Foram obtidos 80 novos alevins no final de 2015/inícios de 2016 que se espera que 
sejam utilizados num repovoamento a realizar na primavera de 2017; 

 Realização de um workshop de formação dos técnicos que veio a ocorrer com a 
visita ao Centro de Conservación y Cría de Especies de Aguas Continentales de La 
Ermita, localizado perto de Granada; 

 
No que concerne à visita/workshop ao Centro de Conservación y Cría de Especies de Aguas 
Continentales de La Ermita, localizado perto de Granada, onde se obtiveram dados 
importantes para preparar um protocolo de reprodução que viria a solucionar os 
problemas de sobrevivência dos alevins de Salmo trutta. Tratou-se de um workshop que 
contou com a presença de responsáveis pelos postos aquícolas do ICNF e marcou início de 
uma nova abordagem à problemática dos repovoamentos piscícolas e da salvaguarda da 
identidade genética das populações das diferentes bacias hidrográficas. Como se referiu, já 
em finais de 2015 foi preparado e entregue ao ICNF um protocolo de reprodução de 
Artemia salina e de fornecimento de alimentação dos alevins de Salmo trutta, documento 
essencial para manter garantir a sobrevivência dos alevins reproduzidos a partir de 
progenitores selvagens. 
De salientar que foram adquiridos dois medidores multiparamétricos de grande fiabilidade 
para efectuar medições da qualidade da água que é aduzida ao posto aquícola de Campelo, 
equipamentos que foram igualmente utilizados para efectuar acções de monitorização da 
qualidade da água nos locais de intervenção ao longo da execução do projecto, em apoio 
das equipas de monitorização. 
 

 
Figura 7–Conservação ex-situ 
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  5.1.5 Acção C.3 - Promoção da pesca desportiva ordenada 

  
Rio Paiva 
 
Como já afirmámos no relatório preliminar eno intercalar, reiteramos que os planos de 
gestão e ordenamento referidos se reportam apenas ao regulamento das zonas de pesca 
concessionadas e não carecem de aprovação por parte das entidades públicas não 
constituindo, por isso, verdadeiros planos de gestão, de acordo com a definição constante 
no artigo 26º das Disposições Comuns do Life+. São apenas produtos do Projeto que visam 
criar um mecanismo interno para regular a gestão da concessão, para que a mesma seja 
sustentável e mantenha a certificação que se pretende criar. 
 
O ano de 2014 foi de grande intensidade de trabalho no que toca à implementação desta 
medida, em particular no acompanhamento das politicas públicas na área da pesca e dos 
recursos aquícolas, visto na altura estar em curso uma alteração legislativa e uma 
regulamentação que iria alterar o paradigma de gestão existente. Considerando isto, e 
porque esta legislação teria implicações directa e decisivas sobre a implementação desta 
acção concreta, a coordenação do projecto participou directamente na alteração à Lei da 
Pesca nas Águas Interiores – Lei n.º 7/2008, de 15 de Fevereiro – tendo efectuado parecer 
com vista ao melhoramento da legislação e intervindo na Comissão de Agricultura e do Mar 
da Assembleia da República, bem como na proposta de regulamentação em curso da 
referida Lei (ver anexos 1 e 2 do rel. De progresso nº 1). 
A concessão à Associação Pepes abarca hoje 8,9 quilómetros do rio Paiva, os quais 
coincidem integralmente com a área de intervenção do projecto LIFE e possui hoje uma 
gestão insustentável da pesca, com sérias implicações para a conservação das náiades e dos 
seus peixes hospedeiros. A título de exemplo, desde que obtidas previamente as licenças 
de pesca especial, podem pescar 65 pescadores de 1 de Março a 31 de Julho, estando as 
capturas limitadas a 8 exemplares de truta por dia e não existindo limite para as restantes 
espécies. Num cenário hipotético, se bem que improvável, em que 5 pescadores obtinham 
as licenças( e que pescavam diariamente nos 153 dias disponíveis) e que nesses dias seriam 
capturados 8 exemplares de truta (o máximo que o regulamento prevê), teríamos capturas 
anuais de 6210 trutas. Trata-se pois de um contexto que não terá em conta critérios 
biológicos associados, nomeadamente no que respeita às populações piscícolas e de outros 
organismos aquáticos, pelo que as premissas da proposta de certificação que foi debatida 
de forma tripartida (ICNF, concessionário, beneficiário coordenador LIFE) no primeiro 
trimestre de 2015 teve umaabordagem de base ecossistémica. Foi assim conseguido o 
propósito de, em conjunto com o ICNF, autoridade nacional em matéria de recursos 
aquícolas, e o concessionário da PEPES – Associação de Pescadores e Caçadores, tentar 
alterar o regulamento para que este reflectisse uma abordagem de base ecossistémica. 
Neste sentido, as três entidades acordaram na alteração das regras de gestão da concessão 
que passaram a ser as seguintes (ver Anexo 7.2.5): 
 

 redução do número de capturas de trutas a reter por jornada de pesca de 8 para 4 

 obrigatoriedade de comunicar as capturas de salmonídeos prevista no regulamento, 
por forma a se poder avaliar o esforço de pesca com o mínimo de rigor; 
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 redução do período de pesca na concessão em 1 mês (deixa de se poder pescar em 
Julho, ficando o período de pesca limitado aos meses de Março, Abril, Maio e 
Junho); 

 criação de 2 troços de pesca sem morte (3 Km em 8,9 Km de concessão). 
 
De forma a facilitar a comunicação das capturas por parte dos pescadores junto da 
entidade gestora da concessão, a Pepes – Associação de Caçadores e Pescadores, bem 
como sensibilizar os pescadores para práticas mais sustentáveis, concebeu-se e publicou-se 
uma edição limitada da régua e do caderno do pescador, o qual permite ao utente da 
concessão efectuar os registos diários das capturas e medir os exemplares capturados, 
evitando a captura de espécimes com tamanho abaixo do limite legal. O objectivo é que os 
registos diários sejam entregues junto do concessionário, não sendo emitida nova licença 
de pesca para o período seguinte sem a entrega dos elementos (anexo 7.3.4). 
Como corolário desta primeira experiência positiva, estendeu-se o mesmo modelo de 
gestão a duas zonas de pesca: uma já concessionada ao Clube de Caça e Pesca “Encosta do 
Montemuro”, que gere 9,1 Km do rio Paiva (ver anexo 7.2.4) e a outra concessionada ao 
Clube de Caça e Pesca de Castro Daire (ver anexo 7.2.6), que passou a gerir um troço de 
pesca lúdica no rio Paivô com 9,9 Km. De salientar que este troço é muito importante na 
estratégia pós-LIFE, porque se trata de uma extensão que é considerada indemne a 
Septicémia Hemorrágica Viral (SHV) e à Necrose Hematopoiética Infecciosa (NHI), condição 
essencial à captura dos reprodutores que serão encaminhados para os Postos Aquícolas do 
ICNF e servirão de base a novas tentativa de reforço de um stock viável de reprodutores. 
Um outro aspecto decisivo que importa focar, prende-se com o facto de ter sido entregue 
para publicação uma proposta de criação de uma Zona de Protecção, com interdição total à 
pesca no rio Paiva, num troço situado entre a praia fluvial de Folgosa e o regolfo da 
albufeira da mini-hídrica situada a jusante, com 1.120 metros de extensão. Este segundo 
troço coincide com o local onde ainda existem populações significativas de M. 
Margaritifera e com os locais onde temos efectuado os repovoamentos deste bivalve de 
água doce. À data este processo encontra-se ainda sem ser viabilizado, atendendo à 
alteração de Governo ocorrida em finais de 2015, o que veio a influenciar a entrada em 
vigor de um rol de legislação que visa regulamentar a Lei da Pesca nas Águas Interiores. 
Deste modo, pensamos que estarão criadas as condições adequadas para que se 
estabeleçam densidades de Salmo trutta susceptíveis de contribuírem para o recrutamento 
de M. Margaritifera, evitando os recorrentes repovoamentos. 
 
Ribeira do Torgal 
 
Aquando da preparação do projecto, foi considerada hipótese de estabelecer uma zona de 
pesca lúdica concessionada na ribeira do Torgal. Depois deanalisada esta situação em 
concreto identificámos um conjunto de limitações que nos levaram a rever entretanto a 
abordagem. De facto, estão presentes na ribeira do Torgal as seguintes espécies: 
• Luciobarbus sclateri--‐espécie classificada como EmPerigo; 
• Iberochondrostoma almacai--‐espécie classificada como Criticamenteem Perigo; 
• Squalius torgalensis único hospedeiro disponível para as larvas de Uniotumidiformis, e 
também hospedeiro de outras náiades presentes, como 
Potomida littoralis, Anodonta anatina e Unio delphinus--‐espécie classificada como 
Criticamente em Perigo;  
• Gasterosteusgymnurus--‐espécie classificada como Em Perigo;  



Relatório final do projecto ECOTONE(LIFE10NAT/PT/000073) 

 49 

 
A sua presença aconselha a uma abordagem mais conservadora em relação à promoção da 
pesca ordenada. Por outro lado, não sendo a pesca lúdica uma actividade com expressão 
significativa na ribeira do Torgal, teria consequências negativas incentivar uma prática que 
poderia ser lesiva das populações de peixes ameaçados e dos objectivos de conservação. 
Neste contexto, está em curso a preparação de uma proposta de criação de uma zona de 
protecção, criando um estatuto que visará a “conservação de espécies aquícolas com 
elevado estatuto de ameaça”,na qual, “para além da pesca, podem ser proibidas, total ou 
parcialmente, quaisquer actividades condicionantes do normal desenvolvimento das 
espécies aquícolas e da integridade dos seus habitats. ”(Lei da Pesca nas Águas Interiores--
‐Lei n.º7/2008, de 15 de Fevereiro). Esta é, a nosso ver, uma proposta que está mais em 
consonância com os objectivos de conservação a longo prazo das espécies alvo do projecto, 
pelo que todos os esforços serão encaminhados para a consecução desta medida. 
 

 
Figura 8–Placa de pesca sem morte. 
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 5.2Acções de divulgação 

 Os anexos de divulgação estão reunidos no Anexo 7.3, que é constituído pelas versões 
portuguesa e inglesa do relatório não técnico (Anexo 7.3.1) e por outros 
documentos/informações de divulgação (Anexos 7.3.2 e 7.3.3). 
 Os documentos de divulgação em papel são apresentados no Anexo 7.3.3. No Anexo 
7.3.2 estãodiversas publicações, entre as quaisfolheto, brochura, guião de exploração, 
cartaz de divulgação do workshop para técnicos e caderno de boas práticas. 
 
  5.2.1Objectivos 

 Para uma divulgação abrangente do projecto destinada aos mais variados tipos de 
público,definiu-se uma estratégia que consistiu na: i) edição de publicações para 
distribuição (folhetos, brochura, guião de exploração, relatório para leigos e caderno de 
boas práticas, caderno do pescador); ii) produção de materiais para exibição em espaços 
públicos e eventos (vídeos e exposição interpretativa), bem como no campoe em sala 
(painéis de divulgação e roll-up);iii) difusão pela internet (website, vídeos), comunicação 
social escrita (jornais nacionais e regionais, revistas eblogs), televisão (reportagens) e rádio 
(notícias e entrevistas); iv)organização de eventos com as comunidades locais; v) 
divulgação dos resultados junto de técnicos e da comunidade científica (participação em 
eventos científicos sobre malacologia, bem como organização de um workshop para 
técnicos); vi) criação do logótipo do projecto. 
 
  5.2.2Acções desenvolvidas 

 A responsabilidade da execução das acções de divulgação recaiu sobre o beneficiário 
coordenador (Quercus), tendo-se recorrido à assistência externapara executarparte das 
tarefas de todas as acções. 
 De um modo geral e apesar de algumas discrepâncias entre o previsto e o executado 
para cada acção, os principais objectivos foram alcançados, sendo a apreciação do público 
muito positiva no que respeita à qualidade dos produtos (conteúdos e imagens/ilustrações) 
e organização dos eventos e workshop. 
 Na Tabela 13 apresenta-se uma lista dos produtos resultantes da execução das acções 
de divulgação, indicando os anexos em que se encontram. 

 

Tabela 13 – Produtos do projecto relativos às acções D. 

Acção Identificação do produto Anexo 

D.1 Website:http://www.ecotone.pt  

D.2 
Colocação de 6 painéis informativos  

Edição de roll-up para divulgação em eventos  (não previsto)  

D
.3

a 

6 comunicados de imprensa e 1 nota de agenda 

7.3 

5 suplementos no Jornal Quercus Ambiente 

1 na Revista Parques e Vida Selvagem e 1 artigo na revista Super 
Interessante 

16 artigos/notícias na imprensa escrita (jornais nacionais e regionais, 
revistas, blogs e sítios da internet) 

6 boletins electrónicos da Quercus 

Divulgação no Facebook de alguns produtos e actividades 

4 reportagens televisivas 

http://www.ecotone.pt/
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7 vídeos produzidos e divulgados 7.3.2.3 

D.3b 

1 folheto do projecto 7.3.2.5.1 

1 brochura do projecto 7.3.3.1 

1 exposição interpretativa com 9 painéis 7.3.2.6 

1 guião de exploração pedagógica 7.3.3.2 

Publicação técnica - gestão de amiais 7.3.3.3 

D.3c Logótipo do projecto Figura 1 

D.4 Workshop – cartaz (versão digital) de divulgação 7.3.2.7 

D.5 1 relatório não técnico em português e inglês 7.3.1 

C.3  Sendo relativo a C.3 considerou-se aqui; 1 caderno de registo do pescador 7.3.3.4 
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5.2.2.1 Acção D.1 –Produção e manutenção da página Web do projecto 
 

 A produção do Website do Projeto tinha como data limite o final de Junho de 2012, de 
acordo com as Disposições Comuns (Artigo 13.4), a mesma foi concluída na data prevista, 
ou seja, seis meses após o início do Projeto. O endereço do sítio web 
éhttp://www.ecotone.pt.  
 A equipa considera que o sítio da internet cumpriu e irá continuar a cumprir a função 
para a qual foi criado. No período pós-LIFE, o beneficiário coordenador continuará a 
efectuar actualizações semestrais e/ou quando existiam informações relevantes a divulgar 
(Anexo 7.2.3). 
 

 

Figura 9 - Website do projecto LIFE ECOTONE. 

  

http://www.ecotone.pt/
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5.2.2.2 Acção D.2 –Colocação de painéis informativos 

 No âmbito desta acção foram instalados seis painéis de divulgação do projecto (dois 
junto ao Rio Paiva, dois na ribeira do Torgal um no Posto Aquícola de Campelo e outro no 
Posto Aquícola de Torno). A conclusão desta Acção estava prevista para 31 de Dezembro 12 
e foi concluída em 31 de Janeiro de 2013. De acordo com as indicações, e considerando a 
utilização do Posto Aquícola de Torno para reprodução de Salmo trutta, foi colocado um 
painel informativo na referida estrutura já em 2015. 
 De seguida apresenta-se a localização dos painéis e as respectivas coordenadas. 

 SIC Costa Sudoeste-  Ribeira do Torgal (37o63’28.49”N, 8o62’60.57”W); Ribeira do 
Torgal (37o65’03.93”N, 8o62’10.15”W). 

 SIC Rio Paiva -Ponte do Brasileiro - Pinheiro (40o91’94.25”N, / 7o97’70.93”W); Ponte 
pedonal de Reriz: (40o90’67.29”N /7o99’41.01”W). 

 Posto Aquícola de Campelo - Campelo (39o99’89.76”N, 8o26’59.93”W. 

 Posto Aquícola de Torno–Ansiães (41o25’81.11”N / 7o93’44.90”W). 
 
 
Foi ainda considerado oportuno criar um roll-up alusivo ao projecto de forma a poder 
apresentar em sala em eventos de divulgação. 
 

 

 
Figura 10 - Painéis informativos no Rio Paiva (esquerda) e ribeira do Torgal (direita). 
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   5.2.2.3 Acção D.3a–Comunicação social 

  
No que concerne à comunicação social, o projecto previa a produção de notas de imprensa 
de carácter semestral. Apesar de não ter sido possível e nem sempre se justificar a emissão 
de comunicados, pode-se referir que o projecto teve uma ampla divulgação em todos os 
meios de comunicação escrita e audiovisual, como se pode comprovar com as ligações 
abaixo: 
 
http://moimentananet.blogspot.co.ke/2012/05/regiao-quercus-alerta-para-o-perigo-
das.html 
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/mexilhoes-em-cativeiro.html 
http://cmjornal.teste.online.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/quercus-alerta-para-o-
perigo-das-mini-hidricas-no-rio-paiva.html 
http://www.dn.pt/portugal/interior/quercus-alerta-para-o-perigo-das-mini-hidricas-no-rio-
paiva-2546827.html 
http://www.trutas.com.pt/noticias/2013/07/a-simbiose-trutamexilhao-de-rio-
conservacao/ 
http://greensavers.sapo.pt/2013/04/29/primeiros-mexilhoes-de-rio-reproduzidos-em-
portugal-ja-foram-capturados/ 
http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2013/05/10j.htm 
http://gazetadabeira.pt/ecossistema-do-rio-paiva-mais-rico/ 
http://www.rtp.pt/noticias/ambiente/mil-pequenos-mexilhoes-colocados-no-rio-paiva-em-
castro-daire_n650346 
http://visao.sapo.pt/lusa/mil-pequenos-mexilhoes-colocados-no-rio-paiva-em-castro-
daire=f728840 
http://www.boasnoticias.pt/mobile/noticias.php?id=16591 
http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=20&cid=82178&bl=1 
http://www.tsf.pt/vida/ambiente/interior/quercus-vai-libertar-quatro-mil-mexilhoes-no-
rio-paiva-4014482.html 
http://www.destak.pt/artigo/162889 
http://www.apambiente.pt/ajaxpages/destaque.php?id=323 
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=701754 
http://www.publico.pt/local/noticia/quercus-liberta-4000-mexilhoes-no-rio-paiva-em-
castro-daire-1662029 – 8 Julho 2014 
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/quercus-liberta-4000-mexilhoes-no-rio-
paiva-em-castro-daire.html – 8 Julho 2014 
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Castro-Daire-Quercus-liberta-4000-
mexilhoes-de-rio-reproduzidos-em-cativeiro-no-rio-Paiva?bl=1 – 8 Julho 2014 
http://www.boasnoticias.pt/noticias_Quercus-liberta-4.000-mexilhões-de-rio-contra-
extinção_20227.html – 8 Julho 2014 
http://www.cm-
castrodaire.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=779:mexilhoes-de-rio-
libertados-no-rio-paiva&catid=29:ambiente&Itemid=174 – 8 Julho 2014 
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=715734 – 8 Julho 2014 
http://www.rtp.pt/play/p1398/e159992/portugal-em-direto/369146 - (minuto 29:45 -parte 
2) - 10 Julho 2014 
 

http://moimentananet.blogspot.co.ke/2012/05/regiao-quercus-alerta-para-o-perigo-das.html
http://moimentananet.blogspot.co.ke/2012/05/regiao-quercus-alerta-para-o-perigo-das.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/mexilhoes-em-cativeiro.html
http://cmjornal.teste.online.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/quercus-alerta-para-o-perigo-das-mini-hidricas-no-rio-paiva.html
http://cmjornal.teste.online.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/quercus-alerta-para-o-perigo-das-mini-hidricas-no-rio-paiva.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/quercus-alerta-para-o-perigo-das-mini-hidricas-no-rio-paiva-2546827.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/quercus-alerta-para-o-perigo-das-mini-hidricas-no-rio-paiva-2546827.html
http://www.trutas.com.pt/noticias/2013/07/a-simbiose-trutamexilhao-de-rio-conservacao/
http://www.trutas.com.pt/noticias/2013/07/a-simbiose-trutamexilhao-de-rio-conservacao/
http://greensavers.sapo.pt/2013/04/29/primeiros-mexilhoes-de-rio-reproduzidos-em-portugal-ja-foram-capturados/
http://greensavers.sapo.pt/2013/04/29/primeiros-mexilhoes-de-rio-reproduzidos-em-portugal-ja-foram-capturados/
http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2013/05/10j.htm
http://gazetadabeira.pt/ecossistema-do-rio-paiva-mais-rico/
http://www.rtp.pt/noticias/ambiente/mil-pequenos-mexilhoes-colocados-no-rio-paiva-em-castro-daire_n650346
http://www.rtp.pt/noticias/ambiente/mil-pequenos-mexilhoes-colocados-no-rio-paiva-em-castro-daire_n650346
http://visao.sapo.pt/lusa/mil-pequenos-mexilhoes-colocados-no-rio-paiva-em-castro-daire=f728840
http://visao.sapo.pt/lusa/mil-pequenos-mexilhoes-colocados-no-rio-paiva-em-castro-daire=f728840
http://www.boasnoticias.pt/mobile/noticias.php?id=16591
http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=20&cid=82178&bl=1
http://www.tsf.pt/vida/ambiente/interior/quercus-vai-libertar-quatro-mil-mexilhoes-no-rio-paiva-4014482.html
http://www.tsf.pt/vida/ambiente/interior/quercus-vai-libertar-quatro-mil-mexilhoes-no-rio-paiva-4014482.html
http://www.destak.pt/artigo/162889
http://www.apambiente.pt/ajaxpages/destaque.php?id=323
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=701754
http://www.publico.pt/local/noticia/quercus-liberta-4000-mexilhoes-no-rio-paiva-em-castro-daire-1662029
http://www.publico.pt/local/noticia/quercus-liberta-4000-mexilhoes-no-rio-paiva-em-castro-daire-1662029
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/quercus-liberta-4000-mexilhoes-no-rio-paiva-em-castro-daire.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/quercus-liberta-4000-mexilhoes-no-rio-paiva-em-castro-daire.html
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Castro-Daire-Quercus-liberta-4000-mexilhoes-de-rio-reproduzidos-em-cativeiro-no-rio-Paiva?bl=1
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Castro-Daire-Quercus-liberta-4000-mexilhoes-de-rio-reproduzidos-em-cativeiro-no-rio-Paiva?bl=1
http://www.boasnoticias.pt/noticias_Quercus-liberta-4.000-mexilh%C3%B5es-de-rio-contra-extin%C3%A7%C3%A3o_20227.html
http://www.boasnoticias.pt/noticias_Quercus-liberta-4.000-mexilh%C3%B5es-de-rio-contra-extin%C3%A7%C3%A3o_20227.html
http://www.cm-castrodaire.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=779:mexilhoes-de-rio-libertados-no-rio-paiva&catid=29:ambiente&Itemid=174
http://www.cm-castrodaire.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=779:mexilhoes-de-rio-libertados-no-rio-paiva&catid=29:ambiente&Itemid=174
http://www.cm-castrodaire.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=779:mexilhoes-de-rio-libertados-no-rio-paiva&catid=29:ambiente&Itemid=174
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=715734
http://www.rtp.pt/play/p1398/e159992/portugal-em-direto/369146
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O projecto previa igualmente uma aposta clara assente na produção vídeo, em especial 
recorrendo à captação de imagens, estando previsto elaborar três pequenos vídeos de 5 
minutos cada sobre as temáticas do projecto e um de 20 minutos, em formato de 
documentário. Todavia, achámos que tal poderia ficar aquém do necessário e, de modo a 
suprir esta necessidade adquirimos uma câmara de vídeo, um microfone e um tripé, com 
vista a obter o máximo possível de imagens susceptíveis de serem aproveitadas. Pensamos 
que este equipamento foi uma mais valia para a componente de comunicação do projecto, 
pois a empresa que foi contratada para efectuar os trabalhos previstos nem sempre estaria 
disponível para captar imagens, algumas das quais essenciais para contar a “história” do 
projecto. Estão disponíveis online, nas seguintes ligações: 
http://vimeo.com/43821128 - apresentação em Castro Daire 
http://vimeo.com/46687354 - odonata 

http://vimeo.com/47099855- peixes do Paiva 
https://vimeo.com/81524328  - ecotono 24 meses 
https://vimeo.com/111849831 - mexilhões de rio  
https://vimeo.com/196653278 - amiais 
https://vimeo.com/196654598- documentário final 
 
Conforme  estabelecido foram editados e colocados online os vídeos referidos acima os 
quais constam do anexo 7.3.2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vimeo.com/43821128
http://vimeo.com/46687354
http://vimeo.com/47099855
https://vimeo.com/81524328
https://vimeo.com/111849831
https://vimeo.com/196653278
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5.2.2.4 Acção D.3b – Imagem e informação do projecto 
 
O folheto e a brochura foram concluídos tendo sido editados 5000 exemplares do folheto e 
1500 ex. da brochurae profusamente divulgados a nível local, durante eventos de 
apresentação e também através dos núcleos e estruturas da associação a nível nacional. 
(anexo 7.3.3.1). 
 
No que respeita à exposição sobre o projecto, depois de concluída e impresso o guião de 
exploração (ver anexos anexo 7.3.2.6 e anexo 7.3.3.2), esteve a mesma presente: 
 

 nas piscinas municipais de Odemira nos meses de Maio e Junho - visitada por cerca 

de 1000 cidadãos,  

 na biblioteca Municipal de Castro Daire nos meses de Julho, Agosto e Setembro 

(visitada por cerca de 650 cidadãos),  

 no Parque Biológico de Gaia - visitada por cerca de 8.300 cidadãos 

 no Centro de Educação Ambiental de Gondomar - 200 cidadãos 

 na Quinta Pedagógica da Câmara Municipal de Braga - 100 cidadãos 

 na Biblioteca Municipal de Beja - 250 cidadãos 

 na CCDR Alentejo em Évora - 350 cidadãos 

Foi editado o caderno de boas prticas na gestão de Amiais tal cmo previsto (amexo 7.3.3.3) 
 
Ainda neste capítulo, salienta-se que o projecto foi objecto de comunicação no jornal 
bimestral da Quercus, o “Quercus Ambiente”, onde foi feita uma apresentação detalhada e 
foram publicadas notícias avulsas. 
Neste mesmo jornal foram também publicados os 5 suplementos previstos (ver anexos 5 e 
6 do rel intercalar e anexo 7.3.2.5). 
Também há a salientar a saída de uma reportagem sobre o projecto na revista Parques e 
Vida Selvagem, do Parque Biológico de Gaia (ligação em: 
http://issuu.com/revistapvs/docs/47-pvs-verao2014/0), bem como uma reportagem 
alargada na Revista de divulgação científica Super Interessante de Dezembro de 2015. 
 

 
 

Figura11–Reportagem da RTP e exposição nas piscinas municipais de Odemira 

 

 
   
  

http://issuu.com/revistapvs/docs/47-pvs-verao2014/0
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 5.2.2.5Acção D.3c–Imagem e informação do projecto 
 

A produção do logótipo do Projecto prevista para o final de Junho de 2012, foi concluída 
dentro da data limite. Ao logótipo seleccionado estão associados os seguintes conceitos: 
bosque de amieiros, água, náiades, libélulas e natureza. 

Produziu-se uma publicação técnica de boas práticas a adoptar para a gestãoactiva dos 
bosques ripícolas de amieiros na sequência da avaliação que foi efectuada após a 
monitorização das acções. A mesma teve uma versão impressa, bemcomo uma versão 
electrónica disponível no site do projecto. 

Estava prevista a apresentação dos resultados obtidos ao longo do projectoem dois eventos 
(conferências ou workshop´s), algo que veio a ser integralmente realizado: 
 

 em 2013 o especialista em náiades Joaquim Reis,  participou no Congresso Mundial 

de Malacologia Congresso Mundial de Malacologia, realizado em Ponta Delgada, 

Açores, de 21 a 28 de Julho, onde foram apresentada uma comunicação e um 

poster: (1) “Successful captive rearing of Margaritifera margaritifera: do we know 

enough?” e (2) “Restoration of Margaritifera margaritifera and Unio tumidiformis 

populations in Alder lined streams”. 

 Em 29 de Maio o LIFE Ecotone foi apresentado no workshop técnico “Peixes e 

Náiades do Nordeste Transmontano”, que decorreu na Escola Superior Agrária de 

Bragança/Instituto Politécnico de Bragança. (ver 

http://esa.ipb.pt/blogs/noticiasesa/2015/workshop-conservacao-de-peixes-

bivalves-ameacados/) 

 

 

Figura 12–Logótipo do projecto. 

http://esa.ipb.pt/blogs/noticiasesa/2015/workshop-conservacao-de-peixes-bivalves-ameacados/
http://esa.ipb.pt/blogs/noticiasesa/2015/workshop-conservacao-de-peixes-bivalves-ameacados/
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   5.2.2.6Acção D.4–Workshop técnico 

Inicialmente previsto para ser mais um workshop similar aos que recorrentemente se 
efectuam sem grandes resultados práticos, na sequência de contactos prévios com a Altri 
Florestal, empresa que gere património florestal com vista a produzir matéria-prima para a 
produção de pasta de papel, optou-se por preparar um evento que proporcionasse uma 
troca de experiências relacionadas com os impactes dos fenómenos erosivos, não só nas 
linhas de água mas também nas áreas florestadas contíguas. O contexto sócio-económico 
motivado pelo recrudescimento das plantações industriais de eucaliptos traduz-se na 
adopção de más práticas de mobilização do solo que potenciam fenómenos erosivos com 
impactes negativos muito significativos nos habitats ripícolas legalmente protegidos. 
Aproveitou-se pois para identificar um conjunto de boas práticas de gestão de florestal a 
adoptar pelos proprietários e operadores florestais em prol da biodiversidade e dos 
serviços dos ecossistemas, tendo sido feitas demonstrações no terreno de técnicas de 
engenharia natural, muito simples e de custos reduzidos, que podem ser implementadas 
nas linhas de água em áreas sujeitas a intervenção florestal, com vista a prevenir situações 
de erosão. Foi sempre nossa intenção vocacionar o workshop para os operadores e 
prestadores de serviços na área da floresta, bem como para técnicos das associações 
florestais, sem prejuízo de terem participado também investigadores e técnicos da 
Administração Pública, perfazendo um total de 41 participantes. O projecto teve lugar na 
Azambuja em 23 de Abril de 2015(ver divulgação em: 
http://www.quercus.pt/destaques/4257-workshop-gestao-de-habitats-ripicolas-e-
fenomenos-erosivos?highlight=WyJmZW5cdTAwZjNtZW5vcyJd) 

 

Do programa constaram várias apresentações nomeadamte uma relativa a “Fenómenos 
erosivos e gestão de linhas de água”, por Jan Jakob Keizer, (Universidade de Aveiro – 
especialista em erosão dos solos), outra sobre “Avaliação da erosão hídrica potencial dos 
solos à escala da unidade de intervenção florestal com a utilização de um SIG”, por Luis 
Ferreira (Altri Florestal, Univ. Évora - Tese de mestrado em modelos de avaliação da erosão 
dos solos em unidades de gestão florestal) e na parte da tarde decorreu uma sessão prática 
demonstrativa da aplicação no terreno de técnicas de engenharia natural para contenção 
de fenómenos erosivos e estabilização dos solos, a cargo de  Aldo Freitas(empresa 
Ecosalix – especialista na aplicação de técnicas de engenharia natural). Programa, lista de 
participantes e cartaz em anexo nº 7.3.2.7. 

Apesar do número de participantes não ter chegado aos 100 previstos de início, a iniciativa 
atingiu os objectivos para os quais foi programada. 
 

http://www.quercus.pt/destaques/4257-workshop-gestao-de-habitats-ripicolas-e-fenomenos-erosivos?highlight=WyJmZW5cdTAwZjNtZW5vcyJd
http://www.quercus.pt/destaques/4257-workshop-gestao-de-habitats-ripicolas-e-fenomenos-erosivos?highlight=WyJmZW5cdTAwZjNtZW5vcyJd
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Figura 13–Workshop técnico 
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 5.2.2.7Acção D.5–Relatório para leigos (Layman report) 
 
 A acção foi concluída em Julho de 2015 com a impressão de 500 exemplares (tiragem 
prevista) da versão portuguesa e 500 exemplares da versão inglesa (Anexo 7.3.1), 
encontrando-se o relatório não técnico em formato electrónico no sítio do projecto na 
internet. Em relação ao título da publicação, optou-se por "relatório não técnico" porque é 
mais facilmente apreensível pelo público-alvo.  
 A distribuição foi efectuada junto dos membros da CA, em particular junto dos técnicos 
destas entidades responsáveis por dar pareceres, proprietários privados e demais público 
interessado. No período pós-LIFE continuar-se-á a distribuição do documento, 
nomeadamente junto dos potenciais apoiantes das acções que serão desenvolvidas. 
 Neste contexto, considera-se que a acção foi integralmente concluída com sucesso. 
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   5.2.2.8Acção D.6 –Apresentação do projecto nas comunidades locais 

O primeiro evento de apresentação do projecto foi efectuado em conjunto com a 
apresentação do projecto “Higro” (LIFE09 NAT/PT/000043). Este evento, integrado na 
comemoração dos 20 anos do Programa Life da União Europeia, teve lugar em 26 de Maio 
de 2012 com uma sessão no Centro Municipal de Cultura de Castro Daire durante aqual 
seapresentou o trabalho efectuado e a efectuar no âmbito dos referidos projectos, e onde 
se deu ainda a conhecer aspectos interessantes da dinâmica dos habitats naturais e semi-
naturais e dos ciclos biológicos de algumas das espécies de invertebrados ameaçados 
favorecidas pelas intervenções dos projectos, como a borboleta-azul (Phengaris alcon), a 
libélula Macromia splendens ou da náiade Margaritifera margaritifera, tendo a visita 
contado com o apoio de especialistas(Tiago Henriques para a flora e vegetação e Albano 
Soares para os odonata). O evento que contou com cerca de 40 participantes, integrou 
ainda visitas de campo com viagem em autocarro a ter início no Centro Municipal de 
Cultura de Castro Daire, pelas 9:00 horas, tendo sido efectuados  percursosno Rio Paiva 
durante a manhãtendo terminado com um percurso pedestre na Serra de Montemuro, 
junto a áreas intervencionadas com o apoio do programa Life+. A agência noticiosa Lusa 
esteve presente e emitiu uma nota sobre o evento, a qual teve repercussão nos Jornais 
“Público”, “Correio da Manhã” e “Diário de Notícias”. 
O evento previsto para Odemira realizou-se no dia 16 de Maio de 2014 com uma visita às 
áreas de intervenção na ribeira do Torgal,e contou com a presença de alguns cidadãos 
interessados e do Senhor Presidente do Município de Odemira e dos Presidentes das Juntas 
de Freguesia de S. Luís e S. Salvador, tendo-se efectuado uma apresentação dos trabalhos 
efectuados e dos trabalhos em curso na altura, bem como dos ‘afamados’ mexilhões, 
atendendo a que são espécies que, devido ao habitat de ocorrência, são desconhecidos da 
maior parte da população. Neste evento participaram 20 pessoas. 
 
O projecto foi também apresentado em Évora numa comunicação em 22/04/2015 no 
âmbito do projecto “Por um Mundo Melhor” organizado pelo Centro Unesco da Ciência 
desta cidade, com a participação de 25 assistentes. 
 
O projecto foi ainda apresentado de novo em Évora, nas comemorações do Dia Nacional da 
Água, a 01/10/2015, numa sessão conjunta com a APA – Agência Portuguesa do Ambiente, 
entidade parceira do projecto, onde estivera, presentes35 assistentes. 
 

 
 
 

 
Figura 14 –Apresentação do projecto no SIC Rio Paiva, conjuntamente com o LIFE HIGRO e visita à 

ribeira do Torgal com os autarcas. 
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 5.3Avaliação da implementação do projecto 

 A metodologia aplicada na implementação do projecto verificou-se ser adequada ao 
contexto em que este se desenvolveu, uma vez que foi possível atingir a grande maioria dos 
objectivos, alguns deles foram mesmo ultrapassados, e os principais insucessos 
(e.g.problemas na reprodução de Salmo trutta e inviabilização dos repovoamentos com 
exemplares da espécie) ocorreram por factores sobre os quais o beneficiário coordenador 
não tinha controlo absoluto; para os exemplos identificados, ver as secções 5.1.5. 
 Em relação ao custo-benefício das acções, de um modo geral, considera-se que as 
tarefas previstas tiveram o efeito esperado. De realçar quea aprendizagem efectuada com a 
concretização do projecto, em particular na execução da Acção C.2, com uma ou outra 
excepção, constitui uma mais-valia para a replicação do projectono futuro, sendo de realçar 
que as populações da espécie Margaritifera margaritifera (espécie do Anexo II da Directiva 
Habitats) ainda está insuficientemente representada nos actuais SIC designados para a sua 
conservação. 
 Na Tabela 14 comparam-se os resultados previstos com os alcançados e faz-se uma 
avaliação dos mesmos para todas as acções do projecto. 
 

Tabela 14 – Comparação e avaliação dos resultados. 

Acção Previsto na proposta Executado Avaliação 

A.1 

- 1 relatório técnico sobre as 
espécies e populações de odonatos; 
- 1 documento técnico sobre a 
situação das populações de náiades; 
- 1 documento técnico de 
caracterização dos habitats e de 
selecção dos troços aIntervir; 
- 1 documento técnico de 
caracterização da ictiofauna; 
- 2 projectos técnicos 
debioengenharia. 

- 1 relatório técnico sobre as espécies 
e populações de odonatos; 
- 1 documento técnico sobre a 
situação das populações de náiades; 
- 1 documento técnico de 
caracterização dos habitats e de 
selecção dos troços aIntervir; 
- 1 documento técnico de 
caracterização da ictiofauna; 
- 2 projectos técnicos de 
bioengenharia. 

Execução igual à 
prevista (ver 5.1.1). 

A.2 - 1 plano operacional - 1 plano operacional. 
Execução igual à 
prevista (ver 5.1.2). 

C.1 

- intervenção em 15 hectares do 
habitat prioritário - 91E0 *Florestas 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae,Salicion albae), ou seja, 11 
hectares no SIC "Rio Paiva" e 4 
hectares no SIC "CostaSudoeste”; 
- aumento da área de ocupação do 
habitat em aproximadamente 5 
hectares. 
- Plantação de cerca de 10.000 
árvores e arbustos presentes nas 
composições florísticas dos bosques 
de amieiros 

- restauro de cerca de 15,1 hectares 
do habitat prioritário *91E0 
*Florestas aluviais de Alnus glutinosa 
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), ou 
seja, 7 hectares no SIC “Rio Paiva” e 
8,1 hectares no SIC “Costa Sudoeste”; 
- aumento da área de ocupação do 
habitat em aproximadamente 4,5 
hectares. 
Plantação – 7.409 no Paiva e 5.657 no 
Torgal num total de 13.066 árvores e 
arbustos 

Execução 
ligeiramente abaixo 
da prevista na área  
(ver 5.1.3) mas 
compensado 
vertentes 
deplantação 
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 Tabela 14 – Comparação e avaliação dos resultados. 

Acção Previsto na proposta Executado Avaliação 

C.2 

- reforço dos núcleos 
populacionais existentes de 
M. Margaritifera 
adicionando 4 500 juvenis; 
-reforço dos núcleos 
populacionais de U. 
tumidiformis (=U. crassus) 
com 400 
indivíduos juvenis; 
2 acções de repovoamento 
de peixes hospedeiros das 
larvas; 

- reforço dos núcleos 
populacionais existentes de 
M. Margaritifera 
adicionando 12 104 juvenis; 
- reforço dos núcleos 
populacionais de U. 
tumidiformis (=U. crassus) 
com 12 400 
indivíduos juvenis; 
- 2 repovoamentos realizados 
com Squalius torgalensis, 
perfazendo um total de 986 
peixes libertados; 
- não execução de qualquer 
repovoamento com Salmo 
trutta. 
- Foi efectuada uma 
infestação in loco nos peixes 
hospedeiros, com gloquídeos 
de U. tumidiformis, em 30 
exemplares de Squalius 
torgalensis. 
 
 

Execução muito acima da prevista 
nos reforços populacionais de 
náiades, em linha com o programado 
para os repovoamentos com Squalius 
torgalensis e não executado no que 
concerne a Salmo trutta (ver 5.1.4). 
Realizada experiência bem sucessida  
de infestação in loco de Squalius 
torgalensis 

C.3 

- 2 concessões de pesca 
desportiva certificadas; 
- 2 planos de gestão e de 
ordenamento elaborados, 
bem como o respectivo 
regulamento. 

- 3 concessões de pesca 
desportiva certificadas 
- 3 planos de gestão e de 
ordenamento elaborados, 
bem como o respectivo 
regulamento. 

Execução acima do previsto (ver 
5.1.5). 

D.1 
Websiteonline, com uma 
afluência média de1000 
visitas mensais 

Websiteonline, com uma 
afluência média de250 visitas 
mensais. 

Execução conforme o previsto, mas 
com 25% das visitas mensais porque 
a estimativa inicial revelou ser muito 
elevada (ver 5.2.2.1). 

D.2 
Instalação de 4 painéis de 
divulgação. 

Instalação de 6 painéis de 
divulgação. 

Execução superior à prevista, com um 
acréscimo de 2 painéis (ver 5.2.2.2). 

D.3a 

- 5 suplementos no jornal 
Quercus Ambiente com 
uma tiragem de 10 000 
exemplares; 
- 7 comunicados de 
imprensa; 
- publicação de 20 notícias 
na imprensaescrita e criar 
condições para a emissão 
de três reportagens 
televisivas sobre oProjecto 
- atingir uma população de 
50 000 pessoas com um 
artigo no jornal diário; 
- 3 vídeos de 5 minutos e 
um documentário de 20 
minutos. 

- 5 suplementos no jornal 
Quercus Ambiente com uma 
tiragem de 10 000 
exemplares; 
- 6 comunicados de imprensa 
e 1 nota de agenda 
1 artigo na Revista “Parques 
e Vida Selvagem” e 1 artigo 
na revista “Super 
Interessante” 
16 artigos/notícias na 
imprensa escrita (jornais 
nacionais e regionais, 
revistas, blogs e sítios da 
internet) 
4 boletins electrónicos da 
Quercus 
Divulgação no Facebook de 

Execução ligeiramente abaixo da 
prevista (ver 5.2.2.3). 
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alguns produtos e actividades 
4 reportagens televisivas 
Vídeos – 6 videos e um 
documentário final 
 

 

 
Tabela 14 – Comparação e avaliação dos resultados. 

Acção Previsto na proposta Executado Avaliação 

D.3b 

- 5000 folhetos e de 1500 
Brochuras; 
- 1 exposição interpretativa e de 
um guiãode exploração 
pedagógica,com tiragem de 
5000 exemplares. 
 - 500 exemplares de caderno de 
boas práticas; 

- 5000 folhetos e de 1 500 
Brochuras; 
- 1 exposição interpretativa e de 
um guiãode exploração 
pedagógica,com tiragem de 
5000 exemplares. 
- 500 exemplares de caderno de 
boas práticas; 
 
 

Execução igual à prevista (ver 
5.2.2.4). 

D.3c 
- 1 logótipo do projecto; 
- participação em dois eventos 
para apresentação de resultados 

- 1 logótipo do projecto; 
- participação em dois eventos 
para  

Execução igual à prevista (ver 
5.2.2.5). 

D.4 
- envolver 100 profissionais da 
área do ambiente e do 
desenvolvimento rural. 

- envolvidos 40profissionais da 
área do ambiente e do 
desenvolvimento rural 

Execução muito abaixo da 
prevista (ver 5.2.2.6). 

D.5 

- 1 relatório para leigos em 
português; 
- 1 relatório para leigos em 
inglês 

- 1 relatório para leigos em 
português; 
- 1 relatório para leigos em 
inglês 

Execução igual à prevista (ver 
5.2.2.7). 

D.6 
- 2 sessões com cerca de 200 
pessoas. 

- 2 sessões com cerca de 60 
pessoas - apresentação em 
Castro Daire e Odemira 

Execução muito abaixo da 
prevista no que respeita à 
participação prevista nos dois 
eventos (ver 5.2.2.8). 

E.1 
- relatórios de progresso 
- relatório final 

- 4 relatórios ( 1 inicial, 1 
intercalar 2 de progresso ) 
- 1 relatório final 

Execução conforme previsto 
(ver 4.1.1.1). 

E.2 - actas da reuniões semestrais 
Realização de 6 reuniões 
bilaterais e elaboração das 
respectivas actas 

Execução ligeiramente abaixo 
da prevista (ver 4.1.1.2). 

E.3 

- relatórios intercalares de 
monitorização e documento de 
avaliação final dos 
resultados das acções. 

- 2 relatórios de monitorização e 
3 relatórios de avaliação final 
dos resultados 

Execução conforme previsto 
(ver 4.1.1.3). 

E.4 
- contabilidade organizada para 
a auditoria. 

- contabilidade organizada para 
a auditoria. 

Execução conforme previsto 
(ver 4.1.1.4). 

E.5 
- documento de certificação 
legal de contas do projecto. 

- Documento de certificação 
legal de contas do projecto. 

Execução igual à prevista (ver 
4.1.1.5). 

E.6 
- 1 plano de conservação pós-
LIFE 

- 1 plano de conservação pós-
LIFE 

Execução igual à prevista (ver 
4.1.1.6). 

E.7 
- envolver 2 projectos LIFE em 
território Ibérico e 3 instituições 
científicas. 

- 3 projectos LIFE em território 
Ibérico envolvidos e duas 
instituições científicas. 

Execução em linha com a 
prevista (ver 4.1.1.7). 
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5.4Análise dos benefícios de longo prazo 

1. Benefícios ambientais 

 A disseminação dos conhecimentos adquiridos sobre o habitat e as espécies alvo, bem 
como sobre a importância da sua conservação, junto dos vários interlocutores (municípios, 
juntas de freguesia, residentes, ICNF, APA, estabelecimentos de ensino superior, etc.) 
poderá ter repercussões positivas na futura tomada de decisões (e.g. ao nível de emissão 
de pareceres e gestão dohabitat). Face ao referido, as entidades com responsabilidade 
directa e indirecta na gestão dos dois SIC têm agora mais conhecimentos e meios que lhes 
permitem actuar de forma consentânea com a conservação dos habitatsripícolas e da 
biodiversidade associada, contribuindo assim para a implementação e aperfeiçoamento da 
gestão da rede Natura 2000. 
 Com base nos resultados do ECOTONE, espera-se conseguir influenciar não só 
aaplicação dos novos programas de medidas agro-ambientais, através do FEADER, 
direccionados para a conservação dos recursos aquícolas, mas também e sobretudo, para a 
gestão das linhas de água por parte das Administrações das Regiões Hidrográficas/Agência 
Portuguesa do Ambiente (fora dos troços urbanos) e por parte dos Municípios (dentro das 
áreas urbanas). 
 A avaliação dos benefícios sobre ohabitat e as espécies (libélulas, náiades e seus peixes 
hospedeiros) está patente nos relatórios da acção E.3 (secção 4.1.1.3 e Anexos 7.2.1.1 até 
7.2.1.4) e depende das acções implementadas. Apesar das alterações induzidas no 
habitatenas populações de invertebrados e ictiofauna, por vezes, necessitarem de períodos 
temporais mais longos para produzirem efeitos quantificáveis, de seguida apresentam-se 
alguns resultados querevelaram, em traços gerais, os benefícios decorrentes da aplicação 
de cada acção: 
 

 Efeitos da gestão do habitat 

 É provável que intervenções moderadas de desobstrução e remoção de 
material vegetal acumulado tenham induzido um efeito positivo  nas 
populações de Gomphus grasslinii e Oxygastra curtisii, que tiveram grandes 
subidas populacionais na Ribeira do Torgal (curso de água de menor 
dimensão, com fluxo intermitente, mais sujeita a intervenção no âmbitodo 
projecto), mas que diminuíram no rio Paiva (maior dimensão, fluxo 
permanente e alvo de menor intensidade de intervenção no projecto); 

 Os ensinamentos do projecto apontam para que o corte selectivo de árvores 
envelhecidas,com podridões no lenho, secas e/ou em riscode queda, evite o 
constrangimentoe melhore a capacidade de escoamento, diminuindo a 
resistência hidráulicado canal e a exposiçãodos ecossistemas contíguosà 
força erosiva das águas; 

 Estas intervenções, desde que bem doseadas e considerandoa orientação 
montante-jusante face à exposiçãosolar, podem também proporcionar mais 
produção primária, favorecem algumas comunidades de animais, emespecial 
os odonatos, e permitem a regeneração natural dos amieiros; 

 As aclarações ligeiras do sub-bosque, pontuadas ou não com 
adensamentos,tiveram um impacte positivo,pois induziram a produção de 
semente de amieiro, uma espécie estritamente heliófila que se constatou 
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possuir dificuldades em resistir à concorrência de herbáceas e das silvas em 
fases precoces; 

 a melhoria das condições de habitat para a ictiofauna, nomeadamente, com 
uma maior disponibilidade de abrigos para os primeiros estádios de vida, 
favoreceu a sua abundância, no que se refere à percentagem de juvenis e à 
frequência de ocorrência global; 

 o aumento dos pontos de permanência hídrica que funcionam como refúgio 
térmico no meses do estio, potenciados pelas acções do projecto (e.g. 
criação de represamentos, de pequenos obstáculos, deflectores e 
bloqueios),produzirá efeitos duradouros sobre todas as espécies alvo, em 
particular sobre as esciófilas (M. margaritifera, O. curtisii) 

 a reconexão de leitos antigos, associada à instalação de plantas jovens de 
amieiros e de outras espécies do cortejo florístico do habitat ou à 
transplantação de macrófitas, favorecerá, a prazo, o incremento da área de 
ocupação, com efeitos positivos sobre as populações de libélulas. 

 Efeitosdos repovoamentos 

 Pese embora a elevadíssima taxa de mortalidade que se verificou nas fases mais 
precoces, a libertação de 12.104 juvenis de M. margaritifera, combinada com 
os reflexos da intervenção no habitat e com a desejável diminuição da 
capturade reprodutores dos peixes hospedeiros, terá um efeito positivo no 
recrutamento da espécie, considerando o envelhecimento da população da 
espécie que se verifica no SIC Rio Paiva; 

 Analisando os efeitos da libertação de 12.400 juvenis de U. tumidiformisna 
ribeira do Torgal, podemos referir que a gestão do habitat e o aumento da 
presença de espécimes de S. torgalensis na ribeira do Torgal, fruto dos 
repovoamentos efectuados, terão um legado positivo no incremento numérico 
de uma população que se encontrava muito reduzida e confinada. 

 Efeitos do ordenamento da pesca desportiva 

 A introdução de zonas de pesca sem morte, combinada com a diminuição do 
número de dias de pesca tiveram um efeito positivo no troço intervencionado 
no Rio Paiva, com reflexos numa variação positiva na abundância de juvenis de 
S. trutta. 

 

Por último, refiram-se ainda alguns impactes indirectos do ECOTONE: 

 o interesse demonstrado por parte dos técnicos de ambos os Municípios, da 
Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas em acompanhar o projecto, participando em algumas das acções 
realizadas, poderá perspectivar uma boa aplicação dos ensinamentos obtidos; 

 o interesse de alunos de Castro Daire e Odemira em recolher informações sobre as 
espécies/habitats para fazerem trabalhos escolares e participarem em acções 
voluntariado, é susceptível de criar localmente o interesse pela conservação do 
valores naturais, em particular os preservados no âmbito da Rede Natura 2000; 

 a contratação local dos trabalhadores para executar as acções C, em zonas onde 
escasseia o emprego, constituiu uma oportunidade para lhes conceder formação 
sobre o tema, aumentar a sua consciência ecológica e torná-los agentes de 
disseminação dos objectivos e resultados do projecto juntos dos outros residentes. 
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2. Benefícios de longo prazo e sustentabilidade 

 O grande desafio para a conservação a longo prazo das espécies visadas no ECOTONE– 
em particular das náiades e nem tanto para o habitat 91E0 - consiste em: 

 garantir uma gestão de proximidade dos recursos aquícolas de base ecossistémica; 

 garantir que o esforço de pesca diminui significativamente nos troços com a 

presença das espécies alvo; 

 fiscalizar a pesca desportiva de forma periódica mas aleatória; 

 captar apoios financeiros para programas continuados de reprodução de náiades 

cujas populações sejam reduzidas ou evidenciem dificuldades de recrutamento; 

 monitorizar eficazmente o estado de conservação das populações de náiades; 

No entanto, face às tendências de enfraquecimento da economia nacional e do contínuo 
emagrecimento dos apoios públicos a projectos desta natureza, bem como à complexidade 
e multidisciplinaridade da questão para a qual contribuem vários factores imponderáveis, 
não está ao alcance de um mero projecto LIFE resolver estes problemas de forma definitiva. 
Para esse horizonte temporal, e em última instância, terão de ser equacionadas outras 
soluçõesmenos conciliatórias para reverter a situação que, eventualmente, poderão passar 
pelaeventual interdição à pesca nos locais onde os problemas são identificados. 
 Quanto à gestão dos dois SIC a longo prazo, refira-se que a mesma não é da 
competência do beneficiário coordenador mas sim do Estado Português, pelo que apenas 
se manifesta disponibilidade para colaborar no maneio das áreas contratualizadas para o 
projecto. 
 No que concerne aos efeitos positivos do projecto no incremento do 
fornecimento/restabelecimento de serviços de ecossistema há a referir que os impactes, 
embora não quantificáveis, são significativos, em particular na “infra-estrutura azul”: 

 mitigação do impacte das cheias, pois a biomassa aérea constitui uma barreira física 

ao escoamento e actua posteriormente como reguladora de fluxos; 

 prevenção da perda de solo fértil dos terrenos agrícolas adjacentes, que sem o 

bosque ribeirinho pode chegar a milhares de toneladas/ano; 

 estabilização das margens, evitando a exposição dos terrenos contíguos à força 

erosiva das águas; 

 influência e regulação microclimática; 

 aporte de matéria orgânica em cursos de água, onde a vegetação ribeirinha é a sua 

única fonte e a produtividade primária das plantas aquáticas é muito baixa; 

 as galerias ripícolas funcionam como filtros biológicos, já que retêm até 90% dos 

sedimentos arrastados pela mobilização dos solos das actividades agrícolas e 

reduzem as concentrações de azoto e fósforo que são provenientes da agricultura e 

fornecem carbono para as bactérias desnitrificantes. 

 No plano de conservação pós-LIFE (Anexo 7.2.3) estão previstas diversas acções para os 
próximos cinco anos, as quais se reúnem nas Tabelas15 a 17 com a indicação das 
actividades a desenvolver, quando, onde, por quem e com que fonte de financiamento. 
 



 

 

 
 

Tabela 15 – Plano de conservação pós-LIFE- Informações relativas ao 

objectivo 1 (Incrementar o conhecimento científico de suporte às decisões de gestão). 

 

Acções Actividades 2016 2017 2018 2019 2020 Execução 
Possíveis fontes de 

financiamento 
Custos 

estimados 

1. –Monitorização dos 
odonatos 

1.1 –Trabalhos de monitorização 
e publicação de resultados 

   X   X TAGIS 
Horizonte 2020, 
POSEUR, Outros 

2.500,00€  

2. – Monitorização das 
náiades 

2.1 –Trabalhos de monitorização 
e publicação de resultados 

  X  X MARE 
Horizonte 2020, 
POSEUR, Outros 

2.500,00€ 

3. – Avaliação dos stocks 
populacionais de Truta-
de-rio (Salmo trutta) 

3.1 –Trabalhos de monitorização 
e publicação de resultados 

  X  X CB-ISPA 
Horizonte 2020, 
POSEUR, Outros 

3.000,00€ 

 
 

Tabela 16 – Plano de conservação pós-LIFE -Informações relativas ao  

objectivo 2 (Contribuir para a manutenção dohabitat e biodiversidade associada em estado de conservação favorável). 

Acções Actividades 2016 2017 2018 2019 2020 Execução 
Possíveis fontes de 

financiamento 
Custos 

estimados 

1. – Efectuar trabalhos 
de correcção nas obras 
de engenharia natural 

1.1 – Executar pequenas 
reparações nas estruturas de 
consolidação das margens 

 X X   Quercus 
Produto da venda da 
biomassa florestal 

9.000,00€ 

2. –Incremento do 
bosque ripícola  

2.1 –Reforço pontual com 
plantação de amieiros 

  X   X  Quercus Quercus, Empresas     4.000,00€  
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3. – Acompanhamento 
das concessões de pesca 

3.1 – Monitorizar a aplicação 
das alterações ao regulamentos 

X X X   Quercus 
Quercus, 
concessionários 

1.000,00€ 

4. – Realizar 
repovoamentos anuais 
com Salmo trutta 

4.1 – Dar continuidade à 
reprodução de Salmo trutta no 
Posto Aquicola de Torno 
(Amarante) 

X X X X X ICNF OE 2.000,00€ 

4.2 – Efectuar acções de 
repovoamento anuais com 
juvenis ou ovos recém-
eclodidos 

X X X X X ICNF OE 2.000,00€ 

 
Tabela 17– Plano de conservação pós-LIFE - Informações relativas ao  

objectivo 3 (Sensibilizar e divulgar os resultados do projecto). 

Acções Actividades 2016 2017 2018 2019 2020 Execução 
Possíveis fontes de 

financiamento 
Custos 

estimados 

1. - Divulgação na 
comunicação social e 
internet 

1.1 - Actualização semestral do 
sítio do ECOTONE na internet 

 X   X   X  X X Quercus Quercus      500,00€  

1.2 - Publicação de uma 
notícia/ano no Jornal "Quercus 
Ambiente", num total de 5 

 X   X   X X X Quercus Quercus   1 000,00€  

1.3 – Divulgar o projecto na 
comunicação social com 
reportagens e comunicados 

X X X X X Quercus Quercus  
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4. - Divulgação dos 
resultados directamente 
ao público 
 

4.1 –Divulgação da exposição 
interpretativa com o projecto e 
doa guião de exploração 
pedagógica 

 X   X   X   X   X  

Quercus, Parceiros 
  

Quercus 

    2.500,00€  

4.2 –Divulgação do Relatório 
Não Técnico e do Caderno de 
Gestão do Habitat 

 X   X   X    500,00€  

5. - Produção de artigo 
científico 

5.1 - Publicação de um artigo 
científico sobre os resultados 
obtidos com a reprodução das 
náiades 

  X  X     
  

MARE 
Horizonte 2020, FCT 500,00€ 

 

  



 

 

 
Em relação aos benefícios económicos e sociais que podem advir para alguns sectores das 
populações locais são de referir a possibilidade de incremento do turismo de natureza, em 
virtude da divulgação dos valores naturais das áreas de intervençãopoderem gerar receitas 
e quiçá permitir a criação de empregos, mesmo que com carácter sazonal. Ao nível da 
pesca desportiva, seria necessária um profunda reponderação dos pressupostos 
económicos-financeiros da gestão da pesca nas águas interiores para que a actividade 
tivesse reflexos económicos para as populações locais, através do aumento da procura 
turística. 
 

3. Replicabilidade, demonstração, transmissibilidade e cooperação 

 Os resultados obtidos permitiram demonstrar que as intervenções efectuadas 
contribuem para a melhoria das condições ambientais que favorecem o estado de 
conservação favorável dos habitat91E0 e da biodiversidade associada.A experiência 
retirada das diversas acções ensaiadas neste projecto podem ser replicadas noutros locais 
de forma forma parcial ou integrada, ou seja apenas no que toca à gestão de habitats 
ribeirinhos do mesmo tipo, excluindo a componente de reprodução das náiades ou de 
forma mais completa se estiverem presentes as náiades que aqui foram objecto de 
conservação, embora neste caso numa área geográfica potencial muito mais restrita.  
 
No que toca à transmissibilidade, o conhecimento e experiência adquiridos com os 
métodos implementados com a reprodução ex-situ de espécies de peixes hospedeiros alvo 
deste projecto e das náiades só de forma parcial poderá servir de referência visto terem de 
ser consideradas as características biológicas específicas de cada espécie.  As técnicas de 
engenharia natural poderão com as devidas adaptações ser utilizadas noutro tipo de 
habitats ribeirinhos. 
 
O facto de diversos técnicos de agências governamentais terem acompanhado no terreno 
algumas das acções poderá ter sido importante para demonstrar que estas intervenções 
podem ser introduzidas noutros troços fluvais com necessidade de reabilitação. 
 

4. Lições de boas práticas 

 No caderno de boas práticas produzido no âmbito da acção D.12 (Anexo 7.3.2.2.10) 
reúnem-se as orientações técnicas que podem ser usadas para gerir de forma favorável 
ohabitat 91E0 visado no projecto.  
Sintetizando as recomendações de gestão do habitat, salientam-se alguns lições retiradas 
do projecto: 
 

 alterações estruturais devem ser fortemente desencorajadas nos amiais situados 

em vales encaixados ou em pequenos cursos de água de montanha, onde se 

encontram sujeitos à dinâmica natural por não existirem interesses económicos em 

presença, atendendo a que o ensombramento providenciado pela vegetação 

ripícola diminui substancialmente as temperaturas da água durante estio e induz 

também menores variações da temperatura, favorecendo espécies como Truta-de-

rio, que apenas sobrevive numa gama restrita de temperaturas abaixo dos 25°C e 
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que é particularmente vulnerável ao aumento da temperatura motivado pelos 

efeitos das alterações climáticas; 

 Nas áreas com actividade agrícola, onde os amiais se encontram degradados e 

foram reduzidos a uma estreita linha de árvores, recomenda-se que, 

periodicamente, se intervenha de forma activa em regime de talhadia alta, sendo 

que com esta opção que consiste em praticar o corte mais alto, por oposição à 

talhadia baixa que implica o corte das árvores junto ao solo; 

 Nas áreas onde se verifica um abandono agrícola generalizado, deverá ser 

assegurada a estabilidade do habitat, através da sua manutenção ou incentivando a 

expansão da banda ripícola, considerando a realidade local; 

 quando se realizam obras junto aos locais onde o habitat ocorre, há que verificar se 

se utiliza o tipo adequado de máquinas, designadamente as mais adaptadas a solos 

húmidos para realizar as operações planeadas, devendo-se reduzir a pressão dos 

pneus e usar a maquinaria pesada só em terreno seco e com as devidas precauções 

para que estas, quando em operação, se levantem correctamente do solo. 

 O uso de herbicidas nas áreas agrícolas contíguas deve ser evitado nas imediações 

do habitat ou junto a valas de drenagem, deixando, se possível, uma faixa de não 

aplicação; caso contrário, o seu uso deve ser feito com aplicações locais e 

executadas, apenas e só, quando outras técnicas de controle da vegetação (manuais 

e mecânicas) não são possíveis e de acordo com os preceitos legais. 

 Evitar a permanência de restos de material arbóreo de dimensão significativa no 

leito dos cursos de água que possa afetar o escoamento e incrementar a deposição 

de sedimentos mais finos prejudiciais aos mexihões-de-rio, exceptuando-se os casos 

em que os mesmos possam constituir refúgios para os peixes e locais de nidificação 

para as aves aquáticas;  

 Corte selectivo de árvores envelhecidas, com podridões no lenho, secas e/ou em 

risco de queda, para evitar constrangimentos e redução da capacidade de 

escoamento, que poderão aumentar a resistência hidráulica do canal e expor os 

ecossistemas contíguos à força erosiva das águas.  

 Corte selectivo de árvores que apresentem sinais de doença sendo, no entanto, de 

ter em conta que estas intervenções deverão ser muito bem planeadas, executadas 

com tempo e de forma muito cuidadosa, pois existe a probabilidade real, caso as 

ferramentas e as máquinas de corte a utilizar não sejam sempre alvo de desinfeção 

entre os cortes, do trabalho ser contraproducente e de estarmos a contribuir 

decisivamente para a propagação de agentes bióticos nocivos, designadamente 

fungos e bactérias patogénicos, que podem beneficiar da contaminação do material 

para se expandirem ainda com mais facilidade. 

 
 No entanto, é importante que as orientações gerais de gestão supramencionadas sejam 
complementadas com uma avaliação caso a caso, de forma a encontrar as soluções mais 
eficazes para cada situação. 
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 No que respeita à reprodução das náiades, é de enfatizar que projecto proporcionou à 
equipa de gestão não só a primeira experiência de reprodução com escala, em Portugal, 
mas também uma importante aprendizagem das metodologias mais adequadas à obtenção 
de resultados com eficácia e eficiência, melhorando os conhecimentos sobre o ciclo 
reprodutivo das duas espécies mais ameaçadas presentes nos SIC do continente português, 
podendo as lições agora apreendidas serem de grande utilidade na execução de novos 
projectos similiares.  
 
 Em relação ao ordenamento e gestão da pesca desportiva, a primeira lição a retirar é a 
de que se trata de uma área de enorme complexidade, com diversos actores no terreno, 
alguns com interesses antagónicos com a conservação dos valores naturais, que acusam  
uma quase ausência de conhecimentos sobre as espécies e sobre o seu ciclo de vida, o que 
dificulta muito a colocação em prática de medidas de gestão da ictiofauna.  
 A segunda é que a criação de zonas de pesca sem morte, conjugadas com zonas de 
protecção (interdição à pesca), são fundamentais para garantir as condições para o 
recrutamento dos peixes hospedeiros das náiades, atendendo a que as concessões, mesmo 
que bem bem geridas e regulamentadas, tendem a proporcionar condições para uma 
sobre-exploração dos recursos haliêuticos. 
 A terceira é que, pese embora o actual modelo de gestão das zonas de pesca lúdica 
tenha sofrido melhores substanciais nas áreas de intervenção do projecto,é imprescindível 
a manutenção de programas de repovoamento periódicos com juvenis de náiades e com 
ovos ou juvenis de Salmo trutta, algo que está longe de estar garantidoe que, a manter-se, 
culminará com a extinção de populações locais de náiades, muitas delas ainda localizadas 
fora de SIC. 
 A quarta lição prende-se com a necessidade de efectuar o acompanhamento e a 
formação dos pescadores organizados nos clubes locais, com alguma regularidade. 
 Por último, a gestão pública dos recursos, actualmente efectuada num modelo de 
concessão pouco exigente, financeiramente débil e pouco fiscalizado, carece de uma 
reflexão profunda, sob pena de assistirmos à degradação irreversível das populações de 
Salmo truttacom consequente afectação da biodiversidade proporcionada pelos bosques 
ripícolas de amieiros. 
 

5. Inovação e valor demonstrativo 

 Ovalor demonstrativo das acções implementadas está patente nos resultados obtidos 
que permitiram definiras boas práticas referidas no ponto anterior. 
 Como as técnicas aplicadas já eram conhecidas, considera que ao nível da inovação nada 
há a referir, embora em Portugal tenha sido a primeira vez que se fez a inoculação in loco 
de peixes hospedeiros com gloquídeos. 
 
 

6. Indicadores de sucesso do projecto a longo prazo 

 De seguida apresentam-se os indicadores quantificáveis que podem ser usados em 
futuras avaliações do sucesso do projecto para um horizonte temporal de cinco anos: 

 Trabalhos de monitorização de odonatos e publicação de resultados 

 Trabalhos de monitorização das náiades alvo e publicação de resultados 
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 Trabalhos de monitorização das populações de Salmo truttae publicação de 

resultados 

 Avaliação do estado de conservação dos bosques de amieiros, com vista à 

eventual prescrição de reforço pontuais com plantação de amieiros e de 

outras espécies arbóreas e arbustivas 

 Monitorizar a aplicação das alterações ao regulamentos nas concessões de 

pesca 

 Dar continuidade à reprodução de Salmo trutta no Posto Aquícola de Torno 

(Amarante) 

 Efectuar acções de repovoamento anuais com juvenis ou ovos recém-

eclodidos de Salmo trutta 

 Actualização semestral do sítio do ECOTONE.pt na internet 

 Publicação de uma notícia/ano no Jornal "Quercus Ambiente", num total de 

5 posts 

 Ampla divulgação da exposição interpretativa com o projecto e do guião de 

exploração pedagógica 

 Ampla divulgação do Relatório Não Técnico e do Caderno de 

Recomendações de Gestão do Habitat 

 Publicação de um artigo científico sobre os resultados obtidos com a 

reprodução das náiades 

 Findo o período de cinco anos será feita uma avaliação dos resultados e redefinida a 
estratégia de actuação. 
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6. Observações sobre o relatório financeiro 

 O relatório financeiro será apresentado noAnexo 8, conforme as orientações de 
preenchimento do presente relatório. De todo o modo, a seguir prestam-se os 
esclarecimentos diversos sobre a execução financeira do projecto. 
 

6.1 Sistema de contabilidade 

1. Breve apresentação do sistema de contabilidade empregue e código de identificação dos 
custos do projeto no sistema de contabilidade analítica. 
 Na sequência do referido na secção 4.1.1.1, temos a referir que a organização dos 
documentos contabilísticos foi previamente realizada pelo coordenador (acção E.1), os 
quais foram mensalmente remetidos à contabilidade já devidamente preparados para 
validação. O apoio contabilístico foi realizado ao longo de todo o projecto pela mesma 
entidade externa especialista na sua execução, de acordo com as convenções 
contabilísticas normais impostas por lei e pela regulamentação em vigor. Trata-se da 
empresa ALLSENOX Contabilidade e Fiscalidade Unipessoal Lda., com sede na Av. Dr. 
Francisco Sá Carneiro, nº 48, 2550-103 Cadaval. 
 O procedimento descrito foi essencial para permitir um controlo efectivo da execução 
das despesas associadas ao projecto, assim como para organizar a documentação 
necessária à auditoria de contas ao longo do mesmo. Na identificação das despesas e 
receitas utilizou-se um sistema de contabilidade analítica (contabilidade de centros de 
custos), em consonância com as regras gerais de funcionamento interno do beneficiário. 
Neste sentido, o centro de custos do Ecotone ficou associado ao código 300611. 
 De modo a satisfazer as várias solicitações da CE, no Anexo 8.2.1 apresentam-se duas 
declarações da situação da Quercus perante o IVA: i)declaração do Revisor Oficial de 
Contas; ii) Declaração da AT (Autoridade Tributária e Aduaneira) através do Portal das 
Finanças. 

2.Breve apresentação do procedimento de aprovação de custos. 
 A aprovação dos custos teve sempre como referência o previsto no orçamento do 
projecto, tendo-se procurado as soluções mais económicas sem descurar a qualidade e 
evitando desvios em relação aos valores aprovados para cada rubrica. O coordenador do 
projecto, em articulação com as estruturas da Quercus indicadas na Figura 1 (secção 4.1), 
aprovou todas as despesas efectuadas em cada acção. 
 Todas as propostas de contratos e de aquisição de bens de maior valor foram 
previamente aprovadas pela Direcção Nacional da Quercus no âmbito das regras internas 
de funcionamento da Associação. 

3.Tipo de sistema de gravação de tempo utilizado. 
 As folhas de presença foram todas preenchidas, impressas e assinadas pelo funcionário 
e respectivo superior hierárquico.  

4.Breve apresentação do processo/rotinas de registo, submissão e aprovação do sistema de 
registo de tempo. 
 Cada trabalhador ficou responsável por registar diariamente as suas horas de trabalho e 
a equipa do projecto por confirmar esses valores, sendo os mesmos validados pelo 
coordenador do projecto que, após aprovação, assinou as respectivas folhas de presença. 
As folhas de presença do coordenador foram aprovadas e assinadas por um elemento da 
Direcção Nacional da Quercus. 
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5.Breve explicação sobre a forma como se assegurou que nas facturas havia uma referência 
clara ao projecto LIFE+, mostrando como as facturas foram marcadas de modo a mostrar a 
ligação ao projecto LIFE+. 
 Antes da emissão das facturas era solicitada à entidade/empresa a identificação clara do 
projecto, por exemplo através da inclusão do acrónimo e/ou do código do projecto, 
situação que foi possível assegurar sobretudo para a maioria dos documentos de despesa 
de maior montante . Além disso, todos os documentos de despesa foram marcadas com 
um carimbo próprio do projecto onde consta o respectivo código (LIFE10 NAT/PT/000073) 
e um espaço para preencher manualmente a identificação da(s) acção(ões) e o valor 
imputado a que se refere a despesa. 

 

 6.2.Disponibilidade de co-financiamento 

 O co-financiamento foi garantido por fundos da própria Associação, por um co-
financiamento por parte da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, no valor de 50.000 
euros e por um co-financiamento do Município de Castro Daire no montante de 25.000 
euros, tal como estava previsto. 

 

 
 6.3. Dúvidas referidas no decurso da execução do projecto  - ver anexo 8.2.3: segue 

também anexo à carta de entrega do relatório final. 
 
1 - é solicitado o envio das folhas de tempo e salário dos trabalhadores Paulo Lucas e 

Alexandrina Pipa; 
Resposta: seguem nos anexos nº 8.2.6 e 8.2.7 
2 - é solicitado esclarecimento sobre as diferenças observadas no salário bruto anual da 

Alexandrina Pipa entre este projecto e o LIFE 09 NAT/PT/000040; 
Resposta: essa situação foi corrigida e teve origem com a forma errada como o template na 
tabela “pessoal” foi preenchida no inicio do projecto. 
3 – são solicitadas informações sobre algumas deslocações  efectuadas;  
Resposta: Em Novembro de 2012 contámos com a visita ao projecto para aconselhamento 
técnico, relativamente à recuperação das instalações de Campelo, do especialista ibérico 
em bivalves de água doce Araújo Armero do CSIC - Conselho Superior de Investigação 
Cientifica, de Espanha. A despesa foi efectuada pelo técnico do projecto Joaquim Reis que 
avançou o pagamento da despesa e que foi depois reembolsado e não ao coordenador  
Paulo Lucas como por lapso foi registado inicialmente e daí surgir o nome dele. 
 
A deslocação do elemento da equipa do projecto Joaquim Reis, especialista em náiades, 
aos Açores, tal como referido em neste relatórioem 4.1.1.8 é relativa à sua participação no 
Congresso Mundial de Malacologia, realizado em Ponta Delgada, Açores, de 21 a 28 de 
Julho, onde foram apresentadas uma comunicação e um poster: (1) “Successful captive 
rearing of Margaritifera margaritifera: do we know enough?” e (2) “Restoration of 
Margaritifera margaritifera and Unio tumidiformis populations in Alder lined streams”.  
 
Quanto às deslocações de Tiago Henrique Santos e Albano Soares, trata-se de 2 
investigadoresespecialistas, o primeiro em flora e vegetação e o segundo em odonata, que 
foram convidados para colaborar na apresentação pública do projecto em Castro Daire, no 
evento de apresentação onde também se comemoraram os 20 anos do programa LIFE. 



Relatório final do projecto ECOTONE(LIFE10NAT/PT/000073) 

 77 

 
4 – são solicitadas informações sobre os serviços de caracterização prestados;  
Resposta: No que se reporta aos serviços de caracterização e tal como consta na tabela 7 
deste relatório o CB-ISPA procedeu a serviços de caracterização de ictiofauna, o TAGIS, 
procedeu aos serviços de caracterização de odonata/libélulas, a equipa Tiago Henrique 
Santos/Analisa Bellu procedeu à caracterização da vegetação ribeirinha e Nuno Forner 
Pereira procedeu à elaboração das propostas técnicas de intervenção nos dois  SIC 
intervencionados/ projectos de bioengenharia. 
No anexo 8.2.8 seguem os recibos e comprovativos relativos aos serviços de Nuno F. 
Pereira tal como solicitados. 
 
5 – é feita referência à lista de inventário enviada e à questão dos bens duradouros;  
Resposta: Quanto aos bens duradouros, no final do projecto e depois da avaliação pela 
contabilidade e pelo revisor de contas os bens que foram classificados com depreciação são 
os que constam da tabela do anexo 8.2.2. A tabela entretanto enviada era somente para 
controlo de todos os bens adquiridos, independentemente da sua classificaçãopela 
contabilidade e valor de aquisição. 
 
6 – é feita referência à classificação de consumíveis e outros custos; 
Resposta: os fatos de mergulhocontinuaram a ser classificados como consumíveis pela 
nossa contabilidade. Tal como solicitado,transferimos muitas das despesas classificadas em 
outros custos, para a rubrica consumíveis. 
 

6.4. Resumo dos custos associados ao projecto 

 O resumo dos custos por categoria (custos orçamentados, despesas efectuadas durante 
o projecto e % de execução) encontra-se na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Análise financeira por categoria. 

Custos associados ao projecto 

Custos por categoria 
Orçamento de acordo 
com a convenção de 

subvenção 

Custos efectuados no 
período de duração do 

projeto 
% 

1.  Pessoal 253.290,00€ 243.715.58€ 96,22% 

2.  Viagens e estadias 33.166,00€ 39.982,34€ 120,55% 

3.  Assistência externa 149.600,00€ 128.299,21€ 85,76% 

4.  Bens duráveis: - - - 

4a.  - Sub-total de infraestruturas 40.000,00€ 44,833,39€ 112,08% 

4b.  - Sub-total de equipamentos 32.100,00€ 40.967,32€ 127,62% 

4c.  - Sub-total de protótipos 0,00€ 0,00€ - 

5.  Compra ou arrendamento de terrenos 0,00€ 0,00€ - 

6.  Consumíveis 19.102,00€ 32.063,49€ 167,85% 

7.  Outros custos 32.708,00€ 12.084,80€ 36,95% 

8.  Overheads 36.621,78€ 35.443,28€ 96,78% 

  TOTAL 596.587,78€ 577.389,41€ 96,78% 
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 A execução financeirarondou os 97%, tendo por base as despesas globais efectuadas 
comparativamente às orçamentadas.  Com efeito apesar de algumas rubricas terem 
excedido o valor previsto noutras foi possível reduzir a despesa pelo que na globalidade o 
projecto ficou perto do valor de execução previsto. 
 Naanálise por  categoria podemos fazer as seguintes observações: 
 
Pessoal: Relativamente aos custos com o pessoal a execução ficou abaixo do previsto, 
essencialmente porque houve uma redução no número de funcionários de campo e os 
custos com os seguros de trabalho foramassumidos noutro centro de custos da associação. 
 

Viagens: o acréscimo de despesa deveu-se sobretudo aos custos significativamente mais 
altos verificados nas ações C.1, E.1 e E.7, devido especialmente à necessidade de efectuar 
mais deslocações em termos de acompanhamento e gestão bem como na ação em rede, 
sendo no entanto também de assinalar que se conseguiu por outro lado uma redução 
significativa na execução da ação C.2. . 
 

Assistência externa: a redução para 85% de execução nas despesas desta rubricadeveu-se 
sobretudo ao facto de na ação C.1 ter havido menos recurso à contratação de trabalho de 
máquina, à redução da despesa na ação C.3 e na D.3a na despesa com a comunicação social 
(a aquisição de câmara de vídeo permitiu reduzir despesa nesta rubrica), tendo apenas 
subido de forma visível a despesa com a ação A.1 (situação de referência e projectos 
técnicos)  
 

Infraestrutura: o acréscimode 12%resultou da necessidade de despender mais verba na 
instalação da infra-estrutura de apoio à reprodução ex‐situ de modo a dotar o espaço com 
todas as condições que entretanto se consideraram apropriadas para garantir os resultados  
pretendidos. 
 

Equipamentos: o acréscimo de 27%deveu-se à necessidade de adquirir mais equipamento 
para apoio à estrutura de apoio à reprodução ex situ, (incluindo a parte de libertação) em 
C.2;  houve também mais despesa com aquisição da viatura para o projecto em E.1, bem 
como uma despesa(autorizada após solicitação à Comissão), em equipamento audiovisual, 
em D.3a, a qual permitiu no entanto reduzir os gastos com assistência externa nessa 
mesma ação. 
 

Consumíveis: oacréscimo significativo nos consumíveis deveu-se em grande medida a 
facto de muitas das despesas que se previa ficarem classificadas em outros custos terem 
ficado registados nesta categoria, tanto por indicação da Comissãonas cartas de avaliação 
de relatóriosintercalares e de progresso como do próprio revisor oficial de contas. Este 
acréscimo é no entanto compensado pela quebra significativa do valor gasto em outros 
custos pela razão atrás invocada.Podemos realçar que nos consumíveis houve algumas 
despesas que acresceram ao previsto pois foi necessário adquirir equipamento de 
segurança para os trabalhadores na ação C.1. na mesma ação foi também necessário 
adquirir materiais diversos para as intervenções de bioengenharia (postes, serrapilheira e 
rachão –pedragrada) para aestabilização das margens na ribeira do Torgal. Por outro lado 
há a referir que apesar de se terem adquirido tabuleiros e turfa para árvores, essa despesa 
foi compensada pelo facto de se reduzirem as despesas com aquisição de árvores na ação 
C1. 
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Outros custos: a redução para cerca de 37% nas despesas desta rubricadeveu-se tal como 
referido no ponto anterior sobretudo ao facto de muitas das despesas que se previa 
ficarem classificadas em outros custos terem ficado registados como consumíveis, tanto 
por indicação da Comissão nas cartas de avaliação de relatórios intercalares e de progresso 
como do próprio revisor oficial de contas mas também aos custos significativamente mais 
baixos verificados nas despesas com as ações de comunicação D.3a e D.3b. 
 

Overheads: a redução do valordesta rubrica acompanhou a redução da execução 
financeira globaldo projecto que ficou um pouco abaixo do orçamentado. 

 

 

6.5 Resumo dos custos por acção 

 Na Tabela 19apresentam-se as despesas realizadas em cada acção durante todo o 
projecto, as quais foram comparadas com os valores do Formulário B. 
 

Tabela 19 – Análise financeira por ação 

Número e nome da acção 
Total de Custos 
previstos em € 

Custos até 
31.12.2015 em 

€ % de execução 

A.1 - Situação de referência  e 
projectos técnicos              35.066,00           40.000,00    114,07% 

A.2 - Elaboração do Plano 
Operacional                  132,00                       -      0,00% 

C.1 - Incremento e melhoria de 
bosques ripícolas de amieiros            186.348,00          169.848,21    91,15% 

C.2 - Conservação ex situ e 
reforço de populações            137.542,00          150.508,40    109,43% 

C.3 - Promoção da pesca 
ordenada              10.000,00             2.446,53    24,47% 

D.1 - Produção e manutenção 
da página Web                  600,00                615,00    102,50% 

D.2  - Colocação de painéis 
informativos               1.008,00             2.350,57    233,19% 

D.3a - Comunicação social              38.101,00           14.268,29    37,45% 

D.3b - Imagem e informação              14.101,00             8.682,97    61,58% 

D.3c - Resultados do projecto                  500,00                276,75    55,35% 

D.4 - Workshop técnico               1.874,00                224,38    11,97% 

D.5 - Relatório para Leigos                  660,00                984,00    149,09% 

D.6 - Apresentação do projecto                  746,00                772,98    103,62% 

E.1 - Planeamento, revisão, 
gestão e implementação              99.188,00          114.940,74    115,88% 
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E.2 - Acompanhamento do 
projecto               103,65    

 despesa não 
prevista 

E.3 - Monitorização              30.000,00           30.000,00    100,00% 

E.4 - Contabilidade                      -      0,00% 

E.5 - Auditoria do projecto               3.500,00             3.500,00    0,00% 

E.6 - projecto de conservação 
Pós-LIFE+                         -                         -        

E.7 - Acção em rede com 
outros projectos                  600,00             2.423,66    403,94% 

Overheads              36.621,78           35.443,28    96,78% 

TOTAL            596.587,78          577.389,41    96,78% 

 
 
 
 Para as diversas acções tecem-se os comentário que nos parecem mais relevantes: 

 Ação A.1: oacréscimo registado deveu-se ao facto de ter sido necessário contratar 
duas entidades distintas para caracterizar as populações de peixes e de libélulas. 

 Ação A.2: não foi executada despesa 

 Ação C.1:a despesa foi menor que a prevista pelo facto dos  salários ficarem abaixo 
do esperado, bem como o custo do trabalho de máquina, isto apesar das 
deslocações e os consumíveis ( nomeadamente pelo material adquirido para a 
intervenção na ribeira do Torgal), terem aumentado com algum significado. 

 Ação C.2: o aumento registado teve a ver com os salários, com o aumento dos 
custos da infra-estrutura e da aquisição dos equipamentos de apoio à mesma, isto 
apesar das deslocações ficarem abaixo do previsto. 

 Ação C.3: redução significativa nesta ação teve essencialmente a ver com o facto 
das plataformas para a pesca mostraram-se inadequadas ao local previsto no Paiva, 
mas também porque a certificação mostrou-se desnecessária face às 
condicionantes em vigor, designadamente por estar em revisão a legislação 
aplicável, conforme explicada na descrição técnica da ação C.3..  

 Ação D.1: o valor ficou dentro do valor orçamentado. 

 Ação D.2 : Os seis painéis informativos em madeira acabaram por ter um custo 
superior ao previsto, mas permitiu uma boa qualidade do material de suporte e do 
material impresso.. 

 Ação D.3.a: a redução dos custos nesta ação teve a ver com a redução significtiva 
nos serviços externos visto ter sido adquirida uma câmara de vídeo mas também 
por que se evitou a prestação de serviços na edição dos suplementos no jornal 
institucional Quercus Ambiente e o valor de impressão destes suplementos também 
foi significativamente mais baixo do que o orçamentado nos outros custos. 

 Ação D.3.b: a redução dos custos nesta ação foi possível na rubrica outros custos 
pela redução nas despesas com impressão de diversas publicações previstas.  

 Ação D.3.c:foi possível concretizar esta ação com custos um pouco abaixo do 
previsto 

 Ação D.4: foi possível reduzir significativamente a despesa, nomeadamente 
reduzindo as despesas de deslocação mas também porque houve ofertas no que 
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respeita às despesas previstas na alimentação. 

 Ação D.5: a despesa ficou um pouco acima do previsto 

 Ação D.6: a despesa ficou dentro do previsto 

 Ação E.1: o incremento na despesa resultou do facto de ter havido mais despesa 
com salários e com a necessidade de efectuar mais despesas de deslocação para 
controlo e gestão bem como com o facto de ter existido maior despesa na aquisição 
da viatura 

 Ação E.2: houve uma pequena despesa de deslocação não prevista 

 Ação E.3:a despesa ficou dentro do previsto 

 Ação E.4:sem despesa associada 

 Ação E.5:a despesa ficou dentro do previsto 

 Ação E.6: sem despesa associada 

 Ação E.7: a despesa com esta acção foi bastante mais elevada que o previsto devido 
ao facto de terem ocorrido oportunidades diversas para mais intercâmbio com 
instituições e projectos, o que acarretou maior despesa, essencialmente de 
deslocações. 
 
 

Em seguida apresenta-se  a tabela 20 onde se conjugam os valores das despesas por rubrica e 

acção 
 
 

Tabela 20 – Resumo dos custos (€) por acção e rubrica. 

Acção Nome da acção 1. Pessoal 
2. Viagens 

e 
alojamento 

3. 
Assistência 

externa 

4.a 
Infraestruturas 

5.b 
Equipamentos 

6. 
Consumíveis 

7. Outros 
custos 

TOTAL 

A.1 
Situação de referência 
e projectos técnicos 

    40.000,00         40.000,00 

A.2 Plano Operacional              0,00 

C.1 
Incremento e melhoria 
de bosque ripícolas de 
amieiros 

93.136,22 15.401,25  41.627,01  2.200,00  17.369,73 114,00 169.848,21 

C.2 
Conservação ex situ e 
reforço de populações 

67.146,68 9.032,68   44.833,39  18.593,26  10.241,93  660,46  150.508,40 

C.3 
Promoção da pesca 
ordenada 

 489,20  280,00      1.677,33 2.446,53 

D.1 
Produção e 
manutenção da página 
Web 

   615,00       615,00 

D.2 
Colocação de painéis 
informativos 

   575,00     1.439,78  335,79  2.35,57  

D.3a Comunicação social    687,01 7.244,70   3,177,06   85,98 3.073,54  14.268,29 

D.3b Imagem e informação   160,72 4.334,50        4.187,75 8.682,97 

D.3c Resultados do projecto            276,75  276,75 

D.4 Workshop técnico   224,38           500,00  

D.5 Relatório para leigos    123,00       861,00  984,00 

D.6 
Apresentação do 
projecto 

  772,98           772,98 

E.1 
Planeamento, revisão 
e gestão técnicos 

83.432,68  10.906,81    16.997,00  2.926,07 678,18  114.940,74 

E.2 
Acompanhamento do 
projecto 

  103,65           103,65 

E.3 Monitorização   30.000,00        30.000,00 

E.4 Contabilidade              0,00 

E.5 Auditoria do projecto    3.500,00          3.500,00  
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E.6 
Plano de Conservação 
pós- Life 

             0,00  

E.7 
Acção em rede com 
outros projectos 

  2.203,66       220,00    2.423,66 

                 

Overheads  (0.0654%)               35.443,28 

 TOTAL 243.715,58 39.982,34 128.299,21 44.833,39 40.967,32 32.063,49 12.084,80 577.389,41 

 

  
 
 
 
 

6.6.Relatório do auditor externo 

 O relatório do auditor externo independente encontra-se no Anexo 8.2, sendo os seus 
dados os seguintes: 

 Organização - Pinto Castanheira& Miguel Castanheira, SROC, Lda. 

 Endereço - Rua Fonte do Castanheiro, Urbanização Quinta da Estrela, Lote 2 R/Chão 
Esquerdo, 3030-246 COIMBRA 

 Nº de Registo Oficial -Inscrição na OROC nº 222 

 Revisor Oficial de Contas responsável- Dr. António Pinto Castanheira (ROC nº 466) 

 Nas conclusões do referido relatório consta o seguinte: ""On the basis of the financial 
control, in accordance with the programme described above, we consider that we have 
obtained reasonable assurance that the financial report of project no LIFE10 NAT/PT/073 
title: Management of riparian habitats towsrds the conservation of endangered 
invertebrates, start date 01/01/2012, end date 01/01/2016, gives a true and fair view of the 
expenses, income and investments incurred/made by QUERCUS - ANCN in connection with 
the abovementioned project within the time limit laid down by the Commission and in 
accordance with the LIFE+ Programme Common Provisions, the national legislation and 
accounting rules." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


