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Reunião com Stakeholders  
Projeto LIFE FLUVIAL (LIFE16 NAT/ES/000771) 

Centro de Interpretação Ambiental Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos 

8 Fevereiro 2019 

 

AGENDA 

9:15-9:30 - Receção de participantes  

9:30-9:45 –Abertura, Gonçalo Rodrigues, Câmara Municipal de Ponte de Lima 

9:45-10:00 – Recuperação e gestão sustentável de corredores fluviais na Região Atlântica 

Ibérica: contributo do projecto LIFE FLUVIAL para a conservação dos amiais, Patricia María 

Rodríguez-González, Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade de Lisboa, Portugal. 

10:00-10:15 – Progresso dos trabalhos de caraterização de amiais do projecto LIFE FLUVIAL 

em Portugal, Pedro Arsénio, LEAF, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, 

Portugal 

10:15-10:30- Progresso dos trabalhos de conservação de amiais do projecto LIFE FLUVIAL em 

Portugal, Rui Rivaes, Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade de Lisboa, Portugal 

10:30 – 11:00 – Discussão  

11:00 -12:30 – Visita guiada às áreas de intervenção nas Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de 

Arcos.   

 

RESUMO DO PROJECTO LIFE FLUVIAL 

Os rios da Ibéria atlântica, albergam corredores fluviais com um valor natural extraordinário em 

termos de biodiversidade. Fornecem importantes serviços de ecossistema, quer a nível do 

abastecimento e regulação hidrológica e de sedimentos quer a nível de regulação e suporte das 

comunidades biológicas, e pelos seus importantes valores culturais e sociais. Constituem redes 

de corredores biológicos, que desempenham um papel decisivo na conservação de muitos 

ecossistemas terrestres e aquáticos. 

No entanto, estão submetidos a múltiplas ameaças abióticas (alterações hidromorfológicas, 

poluição, usos inadequados ou intensificados) e bióticas (doenças, invasões biológicas).  

A sua complexa dinâmica e a extraordinária pressão humana à que estão submetidos, aconselha 

a realização de uma análise interdisciplinar que permita compreender, na sua verdadeira 

dimensão, os problemas que lhes afetam e orientar a sua gestão para recuperar as suas funções 

principais 
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O projecto LIFE Fluvial visa melhorar o estado de conservação dos corredores fluviais atlânticos 

na Rede Natura 2000, desenvolvendo uma estratégia transnacional para a gestão sustentável 

dos seus habitats em várias bacias hidrográficas atânticas da Península Ibérica. Neste sentido, 

projeta e executa planos para a recuperação de corredores fluviais, tendo em conta os tipos de 

habitats de interesse comunitário, melhorando a conectividade e reduzindo a fragmentação, 

bem como aumentando a compreensão social da sua importância. 

O PROGRAMA LIFE é o instrumento financeiro da União Europeia para o desenvolvimento de 

ações sobre o meio ambiente e o clima. O LIFE contribui para a implementação, atualização e 

desenvolvimento de regulamentos e políticas comuns na UE no âmbito desses temas, 

cofinanciando projetos com valor acrescentado europeu, tais como o projeto LIFE Fluvial. 

.•Controle de flora exótica e invasora, incluindo eliminação de plantações de espécies 

alóctones. 

• Divulgação dos valores naturais, benefícios socioeconômicos e serviços dos ecossistemas 

fornecidos pelos corredores fluviais. 

• Formação e capacitação técnica dos actores envolvidos na gestão e conservação de 

corredores fluviais. 

O que o LIFE Fluvial propõe? 

O desenvolvimento de um modelo transnacional de gestão sustentável dos corredores fluviais 

centrado nos seus habitats de interesse comunitário (principalmente amiais e florestas de 

carvalho) e na sua funcionalidade como corredores, que constituam boas práticas que possam 

ser alargadas a outros territórios europeus. 

Os principais aspectos incluídos nesta estratégia são: 

• Avaliação e monitorização do estado de conservação dos amiais e carvalhais alvo do projecto 

• Promoção da regeneração natural e restauro de espécies autóctones características de 

florestas ribeirinhas. 

• Gestão de árvores afectadas por Phythophthora, 

.•Controle de flora exótica e invasora, incluindo eliminação de plantações de espécies alóctones. 

• Divulgação dos valores naturais, benefícios socioeconômicos e serviços dos ecossistemas 

fornecidos pelos corredores fluviais. 

• Mais formação e capacitação técnica dos actores envolvidos na gestão e conservação de 

corredores fluviais. 

 

Resultados esperados do projeto 

1.Ações preparatórias. Avaliação preliminar dos enclaves onde serão feitas ações, identificação 

de indicadores comuns de monitorização, planificação de ações e projetos de intervenção. 

2. Aquisição de terrenos adjacentes à ribeira fluvio-estuarina em Ribadeo (Galiza) para substituir 

espécies alóctones e restaurar os habitats naturais. 

3. Ações de conservação. 8 acções em 9 espaços Natura 2000 em Espanha e Portugal, para 

melhorar o estado de conservação dos habitats ribeirinhos (principalmente, amiais, 91E0*). 
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4. Ações de monitorização. Avaliação do impacto do projecto nos habitats-alvo, impacto 

socioeconómico, impacto sobre funções dos ecossistemas e análise do progresso do projecto. 

5. Consciencialização pública e disseminação dos resultados e valores. Inclui plano de 

comunicação; materiais e equipamentos informativos, didáticos e de consciencialização; 

boletim informativo; página web, oficinas escolares, formação de técnicos e interligação com 

outros projetos. 

6.Gestão do projecto 

 

GUIA DA VISITA DE CAMPO 

Durante a visita de campo será efetuado um percurso dentro da área protegida, realizando 

paragens nas áreas de intervenção previstas nas propriedades da Câmara Municipal de Ponte 

de Lima. Nomeadamente serão visitados locais onde esta a ser realizada colheita de dados 

ambientais e monitorização da regeneração natural de amieiro (Alnus glutinosa), assim como as 

áreas onde será efetuada remoção de espécies alóctones (exóticas).  

 

Regeneração natural de amieiro (Alnus glutinosa) 
Fotos Patricia M Rodriguez Gonzalez 

 

 

 

Durante o percurso será notada a presença de árvores mostrando sintomas da infeção por 

Phytophthora alni.  
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Exemplos de síntomas apresentados por amieiros doentes por Phytophthora alni 
Fotos Patricia M Rodriguez Gonzalez 

  

Mortalidade de árvores jovens Padrão de defoliação caraterístico 

  

Patógenio activo no tronco de amieiro Sinais do patogénio em tronco de amieiro 

 

 

 

 


