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- Monte Vizinhal (Baldio) de 
       100 hectares 
no concelho de Lousame 
(50% superfície de monte 
vizinhal em mão comum). 
 

- Inclui vários habitats de 
interese natural e prioritário 
e Lugar de Especial Interese 
Paisagístico. 

100 hectares 



Em 2017 é reconhecido como Área Conservada por Povos Indígenas e 
Comunidades Locais (ICCA, Indigenous and Community Conserved Area) e 
incluido no Registo ICCA do Programa das Nações Unidas para o Ambiente-
UNEP (1ª comunidade na península e 3ª em Europa).  

Primeira ICCA a nível mundial a ser incluida na Base de Dados Mundial sobre 
Áreas Protegidas (WDPA) da IUCN/UNEP após superar um processo nacional de 
revisão por pares, que culminou no Seminario Permanente de ICCAs do 
CENEAM (Valsaín, março-abril 2017). 

Membro do Rural Communities Working Group da Convenção CITES 
(Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagem Ameaçadas de Extinção) e do Grupo redator (Friends of the 
Presidency) das propostas de participação de comunidades rurais. 

http://www.iccaregistry.org/en/explore/Spain/Froxan-Common-Woodlands
https://protectedplanet.net/comunidade-do-monte-vecinal-en-man-comun-de-froxan-icca
https://protectedplanet.net/comunidade-do-monte-vecinal-en-man-comun-de-froxan-icca
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/conservacion-comunal-en-espana-ICCA/conservacion-comunal-espana1.aspx
https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2018-021.pdf


ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Definições 

“…ecossistemas naturais ou modificados com valores 
significativos em termos de biodiversidade, serviços ecológicos 
e culturais conservados voluntariamente por comunidades 
indígenas e locais através de leis consuetudinárias ou outros 
meios efetivos…” (IUCN World Parks Congress, Rec V 26, 2003) 
 
Características de uma ICCA: 
• Forte vínculo entre comunidade e território 
• A Comunidade tem capacidade de decisão e executiva em 

relação à gestão do território, ecossistemas, ou espécies. 
• A governança realizada pela Comunidade tem como 

resultado a conservação de habitats/espécies, funções 
ecológicas e valores culturais 



ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Definições 

Matriz de Governança de Áreas Protegidas 

PPA/CT 
NÃO 

CO-GESTÃO 



ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Novo paradigma 



ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Ameaças 

• Não reconhecimento ou 
reconhecimento inadequado 

• Conflitos com outras áreas 
protegidas superpostas 

• Desenvolvimentismo / 
extrativismo 

• Mudança climática 
• Espécies exóticas 
• Perda de biodiversidade 

 
 



ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Registo ICCA 

Registo Internacional ICCA 
http://www.iccaregistry.org/  
 
• Criado em 2009 sob responsabilidade do UN Environment World 

Conservation Monitoring Centre (base de dados oficial) 
• Mais de 170 ICCAs registadas e 35 casos de estudo 
• Dados básicos: designação, data criação, governança, território, etc. 

http://www.iccaregistry.org/


ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Registo ICCA 

Base de Dados Mundial de 
Áreas Protegidas (WDPA) 
https://www.protectedplanet.net/ 

 
• Reconhecimento e visibilidade internacional ao trabalho realizado 
• Proteção (relativa) frente ameças > o registo não achega proteção legal 

vinculante na maior parte dos países  

https://www.protectedplanet.net/


ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Processo 

Processo de consentimento prévio, livre e informado 



ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Processo 

Processo de revisão nacional por pares 
(auto-reconhecimento) 

http://www.icomunales.org/icca/ 



ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) – Processo 



ÁREAS CONSERVADAS POR POVOS INDÍGENAS E 
COMUNIDADES LOCAIS (ICCA) –  E Portugal...? 

Processo de criação de um protocolo português do Registo ICCA 



ESTUDO DE CASO: 
ICCA FROJÁM (GALIZA) 



CONSERVAÇÃO também é RECUPERAR e RESTAURAR 
habitats degradados pela atividade humana (minaria, introdução de 

espécies exóticas invasoras, drenagem de zonas húmidas, ...).  

• Labores mineiros abandonados 
causan drenagens ácidas de mina 
que contaminam cauces fluviais. 

 

• Poços, galerias colapsadas, etc., 
supõem risco permanente de 
acidentes. 

 

• Desde o fim da atividade mineira 
em 1990, a Comunidade 
restaurou boa parte das zonas 
afectadas, selando labores e 
reflorestando áreas degradadas. 
 

• Antigas instalações mineiras em 
processo de transformação na 
Aula da Natureza de Frojám. 

 

• Defesa da integridade territorial e 
ambiental do Monte Vizinhal. 



• A sucesão de incêndios (2006, 
2016) facilitou a propagação de 
acácia negra (Acacia melanoxylon), 
mimosa (Acacia dealbata) e 
eucalipto, todas elas espécies 
exóticas invasoras. 

 

• “Deserto verde”, que reduz a 
biodiversidade, afecta o regime 
hídrico, facilita a propagação de 
incêndios colocando em risco a 
aldeia e impossibilita alternativas 
de aproveitamento multifuncional. 
 

• Decisão consciente da 
Comunidade de erradicar focos de 
acácia e eliminar progressivamente 
massas de eucalipto.  

CONSERVAÇÃO também é RECUPERAR e RESTAURAR 
habitats degradados pela atividade humana (minaria, introdução de 

espécies exóticas invasoras, drenagem de zonas húmidas, ...).  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.12676/abstract


PONTOS DE INFLEXÃO 

• 1928/1930s.  Redenção foral em 1928 
seguida de usurpação estatal como “MUP”. 

• 1975.  Vizinhança reclama classificação do 
monte após 50 anos de usurpação. 

• 2002.  Finalização do convénio com o Estado 
e plantação de 2 ha de souto de castanheiros. 

• 2006 e 2016.  Lumes procedentes do NE 
afectan o monte. Massa de árvores folhosas 
nativas protege flanco NE parando lumes. 

• 2016.  Mudança de paradigma: conservação e 
silvicultura próxima à natureza. 



SILVICULTURA PRÓXIMA À NATUREZA 
Facilitar sucesão florestal de espécies, uso de claros, etc. 



“PROJECTO MONTESCOLA” 
Educação ambiental comunitária em Frojám 

As trasnas “Tojo”, “Cachopo” e “Carroucha” com as crianças da Escola Semente. 

https://www.youtube.com/watch?v=bMd6g4CxFaA


A Aula da Natureza de Frojám 

Ponto de encontro e convivência para compreender e viver o monte vizinhal. 



“ROGAS E ALVOROQUES AMBIENTAIS” 
Voluntariado para achegar a sociedade ao monte vizinhal 



“No coração unma árvore” #oteubosque 
Amadrinhando a Área Conservada pela Comunidade de Frojám 

• Após a vaga de lumes, maior 
malestar e insatisfação sobre o 
estado dos montes galegos. 

 

• Existência de forte sensibilidade 
social para a implicação directa na 
transformação do monte. 

 

• Em Frojám, oferecimentos para 
axudar mais além de projectos 
escolares; mas insuficiente 
financiamento, especialmente a 
longo termo. 
 

• Experiência altamente positiva do 
formato de “rogas e alvoroques” e 
voluntariado ambiental em 2017. 

 

• Possibilidade de escalar e acelerar 
o projecto de transformação do 
Monte Vizinhal de Frojám. 



• Lançamos campanha crowdfunding 
em 27 de dezembro, oferecendo 
amadrinhar desde uma árvore (5€)  
até uma fanega, 2.100 m2 (1.000€). 

 

• Amadrinha-se uma árvore ou um 
espaço (cunca, 3 cuncas, ½ ferrado, 
1 ferrado, ½ fanega ou 1 fanega). 

 

• As achegas criam um fundo de 
consolidação de 1.500€ / hectárea 
para futuras roças de manutenção. 
 

• Todas as madrinhas e voluntárias 
convertem-se em membros da 
Comunidade de Conservação. 

 

• Cada árvore e espaço assinala-se 
com 1 pedra rotulada no monte e 
num sistema de info geográfica em 
biodiversidade.eu 

“No coração unma árvore” #oteubosque 
Amadrinhando a Área Conservada pela Comunidade de Frojám 

http://biodiversidade.eu/proxecto/no-corazon-unha-arbore-no-coracao-uma-arvore-en-el-corazon-un-arbol-a-tree-in-my-heart/?lang=pt


• Em 2 meses... 2.900 árvores nativas plantadas 
• Intervenção sobre 2 hectares de eucaliptal 
• +200 voluntárias trabalharam no monte 
• +12.000€ en doações em 2 meses 
• Quase 400 “madrinhas” 
• +40 destaques em imprensa, rádio e TV 

“No coração unma árvore” #oteubosque 
Amadrinhando a Área Conservada pela Comunidade de Frojám 

https://www.kukumiku.com/proyectos/amadrina-bosque-autoctono/
https://www.youtube.com/watch?v=iLVRyhNkTQA


Um mosaico de biodiversidade... 
 

• Quercus robur (carvalho) 
• Quercus suber (sobreira) 
• Quercus pyrenaica (cerquinho) 
• Betula celtiberica (bidueiro) 
• Castanea sativa (castanheiro) 
• Alnus glutinosa (amieiro) 

 
 

• Prunus avium (cereijeira) 
• Corylus avellana (aveleira) 
• Ilex aquifolium (acivro) 
• Arbutus unedo (érvedo) 
• Sambucus nigra (sabugueiro) 
• Fraxinus excelsior (freixo) 

 

“No coração unma árvore” #oteubosque 
Amadrinhando a Área Conservada pela Comunidade de Frojám 



2ª ha 

1ª ha 

“No coração unma árvore” #oteubosque 
Amadrinhando a Área Conservada pela Comunidade de Frojám 



Objetivos para 2018/2019 

• Chegar a 10 hectares e 13.000 árvores (superficie em vermelho) no próximo 
inverno, dando continuidade às 2 ha plantadas en jan-fev 2018 (em verde). 

• Consolidar um bosque nativo contínuo de 30 hectares (em amarelo, área de 
plantações e trabalhos de consolidação a realizar pela Comunidade em 2018). 

10ha 
2 ha plantadas jan-fev 2018 

8 ha a plantar em jan-mar 2019 

18 ha interven CMVMC 2018 

“No coração unma árvore” #oteubosque 
Amadrinhando a Área Conservada pela Comunidade de Frojám 



Projecto “CAMPO DE LAMAS” 

• Proxecto de restauração de uma zona húmida com habitat prioritário 
*4020 de Queirogais húmidos atlânticos de zonas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix, degradado por drenagem realizada pelos 
serviços florestais do Estado na década de 1970. 

 

• Selecionado pela Xarxa de Custòdia del Territori como 1 dos 4 projectos 
piloto de todo o Estado de fomento da incorporação de medidas de 
adaptação á mudança climática em planos de gestão. 
 

• Redigido e publicado um Plano de Gestão orientado à restauração da 
zona húmida permanente, que operará como “esponja” para a 
regulação hídrica e na que se sustenta o subministro de água vizinhal. 



Biodiversidade do Monte Vizinhal de Frojám 

Plataforma de ciência cidadã para o inventariado da biodiversidade 

Chioglossa lusitanica         Dryopteris guanchica                Rana iberica 
 

 Schistostega pennata    Rhinolophus ferrumequinum 
 

Espécies vulneráveis (VU) avistadas e registadas no inventario de Frojám 

http://biodiversidade.eu/espazo/monte-vizinhal-de-frojam/


Reconhecimentos 

• O trabalho de educação ambiental no monte de Frojám serviu como base para o 
projecto de  Centro de Saberes para a Sustentabilidade, que foi reconhecido 
oficialmente pela Universidade das Nações Unidas em dezembro de 2017. 

• Em fevereiro de 2018, recebemos o “Prémio Oxigênio 
      à melhor atuação ambiental” por ADEGA. 
 

• Em abril de 2018 fomos selecionados dentre 150 projectos de todo o mundo 
para receber o apoio da European Outdoor Conservation Association (EOCA). 

 

• Incorporamo-nos à European Rewilding Network, Iniciativa Comunales e à 
Rede Galega de Custodia do Territorio para ampliar a troca de experiências.  
 

https://www.rewildingeurope.com/european-rewilding-network/


Para onde vamos 

• Consolidar 30 ha contínuas de bosque 
nativo em Frojám e recuperar o 
bosque de ribeira e zonas húmidas. 

 

• Introduzir cortalumes verdes / 
corredores de biodiversidade nas 
plantações comerciais de pinheiro 
assumindo práticas de silvicultura 
próxima à natureza. 

 

• Eucalipto 0 em 15 anos: Eliminar 
progressivamente todas as plantações 
de eucalipto do monte de Frojám.  

 

• Aproveitamento multifuncional 
(micológico, saivas, resinas, ...) e de 
madeiras de qualidade. 
 

• Aposta pela educação e turismo 
ambiental: restaurar prédio para Aula 
da Natureza, criar roteiro ambiental, 
zona de campismo, ... 

http://www.prosilva.org/close-to-nature-forestry/
http://www.prosilva.org/close-to-nature-forestry/
http://www.prosilva.org/close-to-nature-forestry/
http://www.prosilva.org/close-to-nature-forestry/


 

Obrigado! 
 
 

CONTATO: 
montefroxan@gmail.com 
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