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Pontos a abordar 
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1. Breve Enquadramento das AP | Enquadramento Legal 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 As PPL da Rocha da Pena e da Fonte Benémola são áreas 

protegidas, de âmbito local, com 10 anos de existência; 
 

  Apesar de não disporem de um Plano de Gestão, estão 
integradas no PDM, instrumento que estabelece o modelo 
de organização espacial do território; 
 

  Dispõe de um Regulamento próprio (Aviso nº 20717/2010, publicado 

no Diário da República, 2.ª série — N.º 202 — 18 de Outubro de 2010) e de um 
Código de Conduta. 

 

 
 

 



ENTIDADE GESTORA 
 

 

 

 

 

 

 

 COMISSÃO DIRETIVA  
 

 

 
 

 

 

       CONSELHO CONSULTIVO 
 

 

 

 

 

1. Breve Enquadramento das AP | MODELO DE GESTÃO 



1. PPL da Fonte Benémola | Localização, Estatuto, Área 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Área Protegida de 

âmbito local 
pertencente ao SIC 

Barrocal 

 
 

Área: 406 ha 

 
 

União de freguesias de 
Querença, Tôr e Benafim 

Concelho de Loulé 

 
Legenda:

Limite da Paisagem Protegida Local

Percurso Pedestre da Fonte Benémola

Barrocal

Caldeirão

Barrocal

Caldeirão



1. PPL da Fonte Benémola | BIODIVERSIDADE 



1. PPL da Rocha da Pena | Localização, Estatuto, Área 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Área Protegida de 

âmbito local  
pertencente ao SIC 

Barrocal 

 
Área: 672 ha 

 
Freguesia de Salir  

e União de freguesias 
de Querença, Tôr e 

Benafim 

Concelho de Loulé 

 

Legenda:

Limite da Área de Paisagem Protegida Local

Percurso pedestre da Rocha da Pena

Zona de Proteção de Especial

Barrocal

Caldeirão

Barrocal

Caldeirão



1. PPL da Rocha da Pena | BIODIVERSIDADE 



Social 

Ambiental Económica 

2. Dificuldades na Gestão | Equilíbrio entre componentes  



2. Dificuldades na Gestão 

Ausência de um Plano de Gestão; 
 

Divergências entre diferentes atores, com interesses e 
necessidades diferenciadas para o mesmo território; 
 

Ausência de ações de fiscalização e de vigilância 
permanentes (e.g. Equipa de Vigilantes da Natureza/todos 
os dias do ano); 
 

Ausência de controlo presencial diário do nº de entradas de 
visitantes nas AP através de um espaço de receção e de 
acolhimento; 



Dispor de recursos humanos e financeiros próprios afetos 
apenas à gestão das AP para uma gestão ainda mais ativa; 
 

Ausência de cadastro geométrico da propriedade rústica; 
 

Ausência de dados atualizados de presença, distribuição e 
densidades populacionais para todas as espécies que 
ocorrem nas AP; 
 

Ausência de um sistema de monitorização sistemático, para 
todas as espécies, o que impede o conhecimento do estado 
atual de todas as populações. 

2. Dificuldades na Gestão 



Social 

Ambiental Económica 

3. Dinâmicas e Impactes Atuais 



3. Dinâmicas e Impactes Atuais | Vertente Social 

Social 

Comunidade 
Grupos  

Organizados 
Residentes 



3. Dinâmicas e Impactes Atuais | POSITIVOS 

 Criação e manutenção de alguns habitats (e.g. terrenos 
trabalhados por proprietários); 
 

Aumento do conhecimento dos valores naturais e 
culturais;  
 

Manutenção de Tradições e Costumes locais e da   
Identidade do território; 
 

  Transmissão de conhecimentos entre os vários atores; 
 

 Valorização do património material e imaterial. 



 Probabilidade de exceder a capacidade de carga; 

 

 Proliferação de novos trilhos;  
 

 Aumento de resíduos fora dos locais apropriados;   
 

 Perturbação da fauna (e.g. visitas a abrigos de colónias 
de morcegos, utilização de drones);  
 

 Vandalização de infraestruturas de apoio à visitação. 

3. Dinâmicas e Impactes Atuais | NEGATIVOS 



Ambiental 

 

Comunidade e 

Residentes 

 

Município 

(Ações de Educação e 
Sensibilização 

Ambiental) 

Comunidade  

Científica 

3. Dinâmicas e Impactes Atuais | Vertente Ambiental 



3. Dinâmicas e Impactes Atuais | POSITIVOS 

  Aumento do conhecimento científico; 
 

  Maior capacitação na tomada de decisão; 
 

  Sensibilizar os mais novos e o público em geral para o 
respeito pela Vida Selvagem e importância da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade; 
 

  Consciencialização da Comunidade para a importância 
da conservação e proteção dos recursos naturais; 
 

Aumento do envolvimento da Comunidade através da 
sua participação em projetos de ciência cidadã. 



3. Dinâmicas e Impactes Atuais | POSITIVOS E NEGATIVOS 

Diminuição de crimes ambientais;  

 

Diminuição de contraordenações; 

 

 Contributo para a promoção da Saúde e Bem Estar dos 
visitantes. 

 Aumento de procura, por parte da Comunidade, de 
espécies ameaçadas e raras com possível deterioração 
e/ou perturbação dessas mesmas espécies. 



Económica 

 

Comunidade 

 

Município 
Grupos  

organizados 

3. Dinâmicas e Impactes Atuais | Vertente Económica 



3. Dinâmicas e Impactes Atuais | POSITIVOS 

  Dinamização da economia local através das atividades 
de turismo da natureza, de atividades recreativas e 
ligadas a produtos endógenos; 

 

  Criação de emprego no setor turístico/atividades 
recreativas, restauração, hotelaria, artesanato, etc.;  

 

  Manutenção da Paisagem, para criação de novos nichos 
de negócios e.g. no Turismo de Saúde e Bem-Estar. 



  Elevado valor associado aos Serviços dos Ecossistemas;  
 

  Utilização destes locais como símbolo/marca de Turismo 
de Natureza Sustentável, estratégia que beneficia o 
turismo na região e a economia local. 

 

  Verba anual gasta associada à gestão (manutenção de 
equipamentos de apoio à visitação,  atividades educativas 
e de sensibilização, Intervenções na linha de água, 
remoção de invasoras, parcerias, entre outros). 

3. Dinâmicas e Impactes Atuais | POSITIVOS E NEGATIVOS 



4. Perspetivas para o Futuro 

 Elaboração de 1 Plano de Gestão; 
 

 Revisão do Regulamento; 
 

 Constituição de Equipa de Vigilantes da Natureza 
com atividade diária;  
 

 Criar Centros de Receção e de Acolhimento ao         
visitante; 
 

 Continuação da manutenção das infraestruturas 
de apoio à visitação; 
 

 Continuação das atividades de Educação e 
Sensibilização Ambiental promovidas e 
desenvolvidas pelo município; 



4. Perspetivas para o Futuro 

 Reforço e estabelecimento de novas parcerias em 

projetos científicos; 
 

 Criação de  1 sistema de monitorização regular 
para as espécies; 

 

 Continuação ações remoção e controlo de 
espécies invasoras; 

 

 Maior proximidade entre os residentes e a 
entidade gestora; 
 

 Promover a consolidação de uma rede de 
empresas, instituições e comunidade em torno de 
um projeto sustentável; 



4. Perspetivas para o Futuro 

 

 Financiamentos próprios e adequados para a melhor gestão 
das áreas (ex.: intervenções na linha de água, remoção e 
controlo de espécies exóticas invasoras); 
 

  Candidaturas a financiamentos externos:  



4. Perspetivas para o Futuro 

 Articulação com projetos estruturantes para o Concelho: 
 

• Contribuir para o aumento do sentimento de 
orgulho e pertença ao território pelos seus 
habitantes; 
 

• Fortalecer a identidade do território; 
 
 

• Potenciar a criação de iniciativas locais e inovadoras dinamizadoras da 
economia local; 
 

• Desenvolver novas fontes de receita que são geradas através de 
atividades de animação turística com base nos recursos geológicos; 
 

• Promover a valorização e salvaguarda do património cultural, ambiental e 
geológico; 
 

• Contribuir para a implementação dos ODS da ONU. 



4. Perspetivas para o Futuro 

Opção de Adaptação  
 
(#20/ID21) ELABORAR UM PLANO 

DE ADAPTAÇÃO ÀS AC ESPECÍFICO 
PARA AS ÁREAS PROTEGIDAS 
GERIDAS PELO MUNICÍPIO - PPL 
ROCHA DA PENA E PPL DA FONTE 
BENÉMOLA) 

 Articulação com projetos estruturantes para o Concelho: 
 



4. Perspetivas para o Futuro 

• Mapeamento dos serviços dos ecossistemas; 
 

• Capacitar entidades públicas e privadas para a 
decisão política e a gestão do território;  

 

• Disponibilizar e disseminar conhecimento 
relacionado com produção de bens e serviços 
públicos associados aos serviços 
ecossistémicos; 

 

• Dar expressão cartográfica aos serviços dos 
ecossistemas mais relevantes do concelho e 
correspondente valoração económica; 
 

• Criar corredores verdes/infraestrutura verde; 
 

• Reabilitar as ribeiras e galerias ripícolas. 
 

Agenda de Sustentabilidade 
”Floresta, Biodiversidade e 
Desenvolvimento Rural do 
Concelho de Loulé 20-25” 

 

 Articulação com projetos estruturantes para o Concelho: 
 



 
ambiente@cm-loule.pt 

289 400 890  

Muito obrigada 
pela atenção!  

 

Clara Fernandes  
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