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RESUMO:
Pela sua natureza e pelo seu enquadramento específico no contexto da Política de Ordenamento do
Território, é essencial para o sucesso da gestão e conservação das áreas incluídas na Rede Natura
2000 a implementação de Planos de Gestão adequados e adaptados à realidade de cada sítio, nos
quais todas as entidades com tutelas, interesses ou influência directa nas áreas de intervenção possam
ser envolvidas e responsabilizadas, participando activamente na sua elaboração e implementação,
reforçando assim a sua exequibilidade e potencial de sucesso. Esta comunicação consiste na
apresentação de uma proposta metodológica para a elaboração e implementação de Planos de Gestão
em Sítios da Rede Natura 2000, que permita aos seus futuros gestores e aos decisores uma prática
mais eficaz e informada na elaboração e fiscalização deste tipo de instrumentos, utilizando como caso
de estudo a elaboração do Plano de Gestão da Zona de Protecção Especial (ZPE) Pico da
Vara/Ribeira do Guilherme (Ilha de S. Miguel – Região Autónoma dos Açores), desenvolvido pela
SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, no âmbito da Acção A1 do Projecto LIFE
PRIOLO – “Recuperação do Habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme”.
PALAVRAS-CHAVE: Conservação da Natureza, Plano de Gestão, Áreas Protegidas, Ordenamento do
Território, Rede Natura 2000, Desenvolvimento Sustentável
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ÁREAS CLASSIFICADAS COM INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Podem ser classificadas como áreas com interesse para a Conservação da Natureza:
•

As Áreas Protegidas (segundo o Decreto-Lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro, “as áreas terrestres e
as águas interiores e marítimas em que a fauna, a flora, a paisagem, os ecossistemas ou
outras ocorrências naturais apresentem, pela sua raridade, valor ecológico ou paisagístico,
importância científica, cultural e social, uma relevância especial que exija medidas específicas
de conservação e gestão, em ordem a promover a gestão racional dos recursos naturais, a
valorização do património natural e construído, regulamentando as intervenções artificiais
susceptíveis de as degradar” - integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas e na Rede
Regional de Áreas Protegidas da Região Autónoma dos Açores, e classificadas com base nos
critérios estabelecidos pela IUCN – União Internacional para a Conservação da Natureza);

•

As “Reservas da Biosfera da UNESCO” (zonas de ecossistemas terrestres ou marinhos, ou
uma combinação dos mesmos, reconhecidas no Plano Internacional do Programa MaB Homem e Biosfera - da UNESCO);

•

Os Sítios Ramsar (Rede de “Zonas Húmidas de Importância Internacional” classificadas e
protegidas ao abrigo da “Convenção de Zonas Húmidas”, realizada em 1971 em Ramsar, no
Irão);

•

Os Sítios da Rede Natura 2000 (rede ecológica do espaço comunitário europeu resultante da
aplicação das Directivas Europeias Aves e Habitats);

•

As “Áreas Importantes para Aves”, ou IBA (do inglês Important Bird Areas), são sítios com
significado internacional para a conservação das aves à escala global;

•

Os Biótopos Corine, decorrentes do Programa CORINE 85/338/CEE, de 27 de Junho, criado
para recolher, coordenar e harmonizar a informação das componentes físicas e biológicas mais
inportantes para a Conservação do Meio Ambiental na Comunidade Europeia.
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A GESTÃO DE ÁREAS CLASSIFICADAS COM INTERESSE PARA CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA
Para garantir uma gestão eficaz das Áreas Classificadas com interesse para Conservação da Natureza,
esta deverá estar baseada no conhecimento não apenas dos elementos enquanto habitats ou espécies
que constituem o espaço em questão, mas também na interacção destes elementos. Desta forma, será
essencial conhecer os ecossistemas que deram origem a esses elementos, assim como os processos
que supõem um benefício ou uma ameaça para os mesmos (Nature, 2005).
A gestão deverá ter em conta o uso que o homem fez do território, quer no passado quer no presente,
o impacte actual ou previsível no futuro, e os meios necessários para conseguir um uso óptimo do
espaço. Portanto, uma gestão eficaz implica compreender quais as medidas e acções necessárias para
que o espaço seja sustentável, dando-lhe uma orientação positiva dentro da comunidade, assim como
em qualquer projecto que possa levar-se a cabo nas zonas adjacentes (Europarc, 2002).
De acordo com Costa (2004) é fundamental gerir as Áreas Classificadas com interesse para a
Conservação da Natureza com o mesmo rigor e eficácia com que se gerem as empresas, pelas
seguintes razões:
• As comunidades e ecossistemas podem mudar dada a sua dinâmica, e é necessário gerir
para manter ou incrementar os valores ecológicos;
• É necessário gerir para avaliar ininterruptamente a compatibilidade entre os usos do sítio
pelo Homem e o seu valor para Gestão e Conservação;
• Uma gestão eficaz garante uma boa comunicação entre a gestão de um sítio, a população
que nele vive, e todos os interesses económicos e tutelas políticas que nele incidem.
CONCEITO DE PLANO DE GESTÃO

Uma das principais inovações – senão a principal – do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro
(alínea (a) do ponto 3 do artigo 7º) reside no facto de definir a elaboração de Planos de Gestão como
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medida complementar de conservação ao anteriormente estabelecido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24
de Abril, legitimando e consagrando este tipo de instrumento na gestão e conservação dos Sítios da
Rede Natura 2000 (ZEC e ZPE).

Segundo a Eurosite (2001), um Plano de Gestão é um “documento escrito, discutido e aprovado que
descreve um território ou espaço, identificando os problemas e oportunidades decorrentes da gestão
orientada para a preservação dos seus valores naturais, geomorfológicos e paisagísticos, de modo que
os objectivos estabelecidos em função da informação exposta possam ser atingidos trabalhando de
forma organizada e eficaz durante um período de tempo determinado”.

De acordo com Costa (2004) o plano de gestão é um “processo para atingir um objectivo, o qual deve
assegurar a conservação dos valores naturais de uma determinada área classificada.
Fundamentalmente um plano de gestão deve ser um documento que actua como um consenso entre
os indivíduos e as organizações envolvidas na conservação do sítio”.

OBJECTIVOS DOS PLANOS DE GESTÃO

Segundo a Eurosite (2001), os principais objectivos decorrentes da elaboração de Planos de Gestão de
Áreas Classificadas são:
• Levar a cabo uma gestão transparente;
• Definir desde logo todas as responsabilidades de gestão e actuação,
prevendo, com base no conhecimento da área adquirido por via da
caracterização efectuada, todos os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e
oportunidades decorrentes da gestão do sítio;
• Identificar as actividades e recursos necessários para levá-las a cabo.
Tal como na gestão empresarial, não é possível gerir um sítio sem definir objectivos e estratégias de
actuação para esse sítio porque:
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• O estatuto de área classificada, quando existente e por si só, não garante a
continuação do seu interesse para a conservação;
• Fazer um Plano de Gestão implica a aquisição de conhecimento básico que
permita formular os objectivos específicos;
• Os Recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos podem e devem ser
maximizados e todos os gastos integralmente justificados. (Costa, 2004)
PLANOS DE GESTÃO DE SÍTIOS DA REDE NATURA 2000: PORQUÊ?
A elaboração e implementação de Planos de Gestão em Sítios da Rede Natura 2000 é fundamental
para uma Conservação e Gestão eficientes e reais da Rede Natura 2000, devido aos seguintes factos:
•

O estipulado na alínea a) do ponto 3 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de
Fevereiro define a elaboração de Planos de Gestão como medida complementar de
conservação ao anteriormente estabelecido no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril,
legitimando e consagrando este tipo de instrumento na gestão e conservação dos Sítios da
Rede Natura 2000;

•

A não vocação dos Instrumentos de Gestão Territorial para assegurar a gestão activa e
operacional dos Sítios da Rede Natura 2000;

•

O facto da maioria dos Sítios da Rede Natura 2000 abrangerem áreas com diferentes
proprietários privados e tutelas públicas, levando à necessidade de dialogar, negociar e
contratualizar com todas e cada uma das entidades públicas e privadas com interesses, tutelas
e influência nas áreas abrangidas pelos Sítios, para que sejam cumpridos os objectivos de
conservação;

•

A exiguidade de verbas disponíveis para o financiamento directo da Rede Natura 2000 face às
reais necessidades diagnosticadas, obrigando a uma gestão estratégica, planeada e
programada do Sítio (ou conjunto coerente de Sítios), que implica transparência, rigor, a
partilha das responsabilidades de gestão e a optimização do uso dos recursos humanos,
técnicos, tecnológicos e financeiros de cada um dos Parceiros, de modo a viabilizar a
conservação e gestão activa do Sítio.
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PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO DE SÍTIOS DA
REDE NATURA 2000
A metodologia de elaboração de Planos de Gestão proposta neste trabalho poderá ser aplicada - com
as necessárias adaptações inerentes às especificidades ambientais e socio-económicas que cada sítio
apresenta - a qualquer área classificada com interesse para a Conservação da Natureza localizada em
qualquer local, região ou país, embora os Sítios da Rede Natura 2000 sejam o objecto de estudo
deste trabalho, pela especificidade e complexidade do seu enquadramento jurídico, geográfico e socioeconómico, aliadas à problemática suscitada pelo sub-financiamento evidente que se regista
actualmente para a sua conservação e gestão.
Fase 0: Enquadramento do Problema e Identificação de Parceiros
Antes de se proceder ao início da elaboração do Plano de Gestão propriamente dito, é fundamental
fazer um enquadramento ambiental, histórico-cultural e socio-económico, aliado a uma tentativa de
avaliação rigorosa prévia da problemática de Conservação da Natureza que afecta a gestão do Sítio
(ou conjunto coerente de Sítios) que desejamos submeter a este processo. Sempre que possível, este
enquadramento deverá ser feito tendo como base estudos e projectos técnicos e/ou científicos
anteriores dedicados à mesma problemática, e tendo indicadores claros do apoio das populações
locais e das principais entidades com interesses e/ou tutelas na área de influência do Sítio, sem o qual
qualquer Plano de Gestão está condenado ao insucesso.
Antes da Fase 1, o Gestor do Plano deverá proceder à identificação e ao convite para Parceiro do
Plano de Gestão do Sítio de todas as entidades públicas e privadas com propriedades, tutelas,
interesses ou influência directa na área de intervenção do Plano de Gestão, de modo que estas
possam ser envolvidas e responsabilizadas, participando activamente na sua elaboração e
implementação, reforçando assim a sua exequibilidade e potencial de sucesso. O conjunto de
entidades que deve ser envolvido na elaboração do Plano de Gestão deve caracterizar-se pela
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heterogeneidade de tutelas, funções, interesses e domínios de actuação na área de jurisdição do Plano
de Gestão, embora a influência directa ou indirecta de cada uma destas instituições na problemática de
Conservação da Natureza do Sítio em causa deva ser lógica e incontestável, nomeadamente:
•

Órgãos da Administração Pública Central e Regional responsáveis pelas áreas do Ambiente,
Ordenamento do Território, Agricultura, Florestas, Pescas, Obras Públicas e Rede Viária,
Educação, Turismo e Cultura;

•

Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos ou localizados na área limítrofe do Sítio;

•

Universidades, Centros de Investigação e Experimentação;

•

Associações de Desenvolvimento Regional, Local ou Rural;

•

Associações de Empresários ou Produtores (industriais, agrícolas, agro-industriais, florestais,
pescadores, construção civil, extracção de inertes E de massas minerais);

•

Representantes ou Associações de Proprietários e Arrendatários (ou Proprietários e
Arrendatários em representação própria) dos terrenos privados abrangidos pelo Sítio;

•

Organizações Não Governamentais de Ambiente de âmbito local, regional e nacional.

Após o processo de identificação, selecção e convite do futuro Parceiro, o Gestor do Plano deverá
sempre deixar bem explícito que toda e qualquer representação do Parceiro poderá ser feita de 2
modos diferentes:
•

Representação ao mais alto nível efectuada por decisores /executivos da entidade;

•

Representação feita por técnicos com poder de decisão vinculativo delegado pelos respectivos
decisores.

Fase 1: Caracterização
O primeiro passo fundamental antes de proceder à caracterização do Sítio sujeito a Plano de Gestão é
definir com todo o rigor a área de intervenção/jurisdição desse mesmo Plano, de modo que todos os
intervenientes no processo nunca tenham quaisquer dúvidas acerca de qual o território que vai ser alvo
das medidas de gestão. Normalmente, dever-se-á ter como referência o limite do Sítio, tal como ele
está classificado juridicamente. No entanto, problemáticas muito complexas e/ou demasiado
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específicas podem implicar na área sujeita a gestão a integração da área imediatamente adjacente
(área de influência do sítio) – sobretudo quando as ameaças ou causas de perturbação e degradação
se encontram a montante do Sítio – ou somente uma parte do mesmo Sítio (que poderá ser, por
exemplo, a mais degradada – para ser restaurada, ou a mais valiosa/natural – para ser gerida e
conservada).
Idealmente, a caracterização biofísica e socio-económica da área abrangida e influenciada pelo Sítio
(ou conjunto coerente de Sítios) a gerir deve ser a mais rigorosa, detalhada, sistematizada e
esquematizada possível, descrevendo e documentando cada uma das variáveis descritoras. As
variáveis biofísicas são geralmente estudadas e descritas individualmente e o mais exaustivamente
possível numa primeira fase, seguindo-se uma segunda fase de avaliação baseada na concepção
holística e sistémica da unidade espacial sujeita a caracterização. Além da localização geográfica
rigorosa e das variáveis descritivas biofísicas e socio-económicas, devem ser também ser
caracterizadas e estudadas as seguintes variáveis:
•

Estatutos de Protecção do Sítio

•

Instrumentos de Gestão Territorial abrangidos

•

Condicionantes de Actuação existentes

•

Localização e Caracterização das Infra-estruturas e respectivas Servidões
Administrativas

•

Infra-estruturas de Apoio à Gestão do Sítio

Todos os potenciais parceiros do Plano de Gestão com tutela ou interesse directo no domínio
técnico/científico de qualquer informação temática necessária à caracterização rigorosa e exaustiva do
Sítio (ou conjunto coerente de Sítios) sujeito a Plano de Gestão terão de ser previamente contactados
e sensibilizados pelo Gestor do Plano, no sentido de ceder esta informação e de prestar ainda toda a
consultoria e aconselhamento necessários ao correcto processamento e análise da mesma, através de
protocolo de colaboração (sempre que possível e pertinente). Em caso de limitações de tempo,
recursos humanos, tecnológicos ou financeiros, para aquisição, compilação, processamento e análise
da informação necessária à caracterização do Sítio, deverão ser sempre dados especiais atenção e
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rigor à caracterização exaustiva das variáveis com maior influência (positiva ou negativa) na
problemática de Conservação da Natureza do Sítio sujeito a Plano de Gestão, como por exemplo as
variáveis Flora/Vegetação, Fauna e Análise Fisiográfica no caso de Sítios Terrestres.
Qualquer informação descritiva existente e relevante com fonte/autoria identificada e meta-informação
associada (no caso da informação geográfica) deve ser compilada e integrada no estudo de
caracterização. Contudo, a inexistência ou inadequação de determinado tipo de informação temática
que condicione ou impeça a sua integração no estudo de caracterização (exemplos: escala geográfica
incompatível com os objectivos do estudo; dados bastante desactualizados; informação obviamente
imperfeita ou pouco rigorosa; etc.) é uma situação que ocorre frequentemente em estudos deste tipo,
pelo que deverá ser tomada uma das duas seguintes medidas:
•

Contactar a entidade que tutela o domínio técnico/científico da informação temática em falta, e
sensibilizá-la para a cedência de toda a informação actualizada e relacionada disponível, de
modo que todos os dados necessários ao estudo possam ser apurados ou sintetizados pelo
Gestor do Plano;

•

Sendo inviável ou impossível a primeira medida aconselhada, deverão ser assumidas as
lacunas e limitações na caracterização efectuada decorrentes da inexistência ou inadequação
de determinado tipo de informação temática.

É aconselhada a integração em Sistema de Informação Geográfica (SIG) de toda a informação de
carácter espacial (ou georreferenciável) obtida e/ou sintetizada, de modo a poderem ser integradas,
sobrepostas e analisadas holisticamente, através de geoprocessamento e análise espacial, as
diferentes variáveis biofísicas, socio-económicas, e as restrições e condicionantes ao uso do solo
decorrentes dos estatutos de protecção existentes e dos Instrumentos de Gestão Territorial, permitindo
assim um Planeamento da Gestão do Sítio efectivo, integrado e realista. Todo este processo de
caracterização deverá durar normalmente até 3 meses, devendo redundar na redacção de um
“Documento de Caracterização do Sítio” (rigoroso, detalhado, sistematizado e esquematizado quanto
possível), que deverá ser enviado para todos os potenciais Parceiros identificados do Plano de Gestão,
até duas semanas antes da realização do “1º Workshop inter-parceiros” destinado à “Avaliação e
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Análise do Sítio” e à “Formulação da Missão e dos Objectivos Gerais do Plano de Gestão”. O
“Documento de Caracterização do Sítio” poderá ter uma estrutura-tipo similar à que se segue, caso se
trate de um Sítio terrestre:
•

Caracterização Geral
o Localização Geográfica e limites do Sítio
o Estatutos de Protecçdo Sítio
o Instrumentos de Gestão Territorial
o Condicionantes de Actuação (REN, RAN, Domínio Público Hídrico)
o Infra-estruturas e respectivas Servidões Administrativas
o Infra-estruturas de Apoio à Gestão

•



Entidades Responsáveis



Entidades Consultadas no âmbito da elaboração do Plano de Gestão



Infra-estruturas Disponíveis



Recursos Humanos

Caracterização Biofísica
o Caracterização Climática
o Análise Fisiográfica
o Caracterização Geomorfológica
o Caracterização Geológica
o Uso do Solo
o Paisagem
o Ecologia (Fauna, Flora e Habitats)

•

Caracterização Socio-Económica
o Demografia
o Habitação
o Actividades Económicas
o Infra-estruturas básicas

744

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Fase 2: 1º Workshop inter-parceiros para Formulação da Missão, Elaboração da Análise e
Avaliação, e Formulação dos Objectivos Gerais do Plano de Gestão
Tendo a Fase 1 – “Caracterização” – redundado na redacção de um “Documento de Caracterização do
Sítio” (rigoroso, detalhado, sistematizado e esquematizado quanto possível), que foi enviado com um
mínimo de duas semanas de antecedência para análise aos Parceiros do Plano de Gestão, é chegado
o momento da realização do 1º Workshop inter-parceiros destinado à “Formulação da Missão”.
“Avaliação e Análise do Sítio” e à “Formulação dos Objectivos Gerais do Plano de Gestão”.
Este workshop, liderado pelo Gestor do Plano, a decorrer num ou em vários dias (numa base intensiva,
das 8h30 às 18h30, com uma hora de almoço) – dependendo quer do grau de complexidade da
problemática

de

conservação

submetida

a

Plano

de

Gestão,

quer

do

grau

de

compatibilidade/incompatibilidade entre os diversos Parceiros referenciados – deverá ser realizado
numa confortável, bem iluminada e bem climatizada sala de trabalho (e não num anfiteatro/auditório,
demasiado “impessoal”), com mesa em “U” – de modo a permitir contacto visual permanente entre
todos os intervenientes - e com lugares suficientes e espaçosos para todos. O workshop, dedicado ao
desenvolvimento da Fase 2 – “Formulação da Missão”, “Elaboração da Análise e Avaliação”, e
“Formulação dos Objectivos Gerais do Plano de Gestão”, poderá ter o seguinte programa-tipo de
actividades:
•

Recepção dos representantes dos Parceiros e entrega de documentação (documentação
oficial – folhetos, brochuras, etc. - existente sobre o sítio; folheto de apresentação da entidade
gestora; Curriculum Vitae do Gestor do Plano; programa detalhado do workshop; listagem de
todas as entidades participantes (com nome e função do respectivo representante na reunião)
com os contactos indicados; cópia do “Documento de Caracterização do Sítio”; cópias das
apresentações a serem efectuadas por oradores no workshop; outros documentos que sejam
julgados pertinentes e apropriados). Todos os Parceiros deverão ser convidados a sentar-se de
acordo com a estratégia delineada pelo Gestor do Plano (aleatoriamente, se apropriado, ou
com lugares previamente definidos, na maioria dos casos) na mesa de trabalho. Depois de
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todos os intervenientes se terem instalado, o Gestor do Plano deverá colocar à frente de cada
um deles uma pequena placa (ou cartão) com o respectivo nome e a entidade que representa;
•

Abertura oficial do Workshop, com presença da Comunicação Social sempre que possível,
por um painel constituído por altos representantes da Administração Pública Central, Regional
e Local (de acordo com a estratégia delineada pelo Gestor do Plano), pelo representante da
Entidade Gestora do Sítio e pelo Gestor do Plano;

•

Apresentação de todos os representantes das entidades parceiras do Plano de Gestão
que irão participar nos trabalhos;

•

Visita de campo guiada e organizada ao Sítio;

•

Apresentação, pelo Gestor do Plano, do “Documento de Caracterização do Sítio”
recorrendo a uma apresentação em Powerpoint e a um visualizador de cartografia digital,
seguido de sessão de esclarecimentos de dúvidas, sugestões e comentários em que todos os
parceiros deverão poder intervir e expressar-se. Esta apresentação deve enfatizar as
características do sítio que o fazem alvo urgente de acções de gestão e conservação,
nomeadamente os estatutos de protecção, as espécies e habitats protegidos que nele ocorrem,
as ameaças naturais e antrópicas que pendem sobre ele, e as principais limitações à sua
gestão e conservação;

•

Formulação da Missão do Plano de Gestão, objectivo supremo em torno do qual é
desenvolvido e programado o Plano, após um exercício colectivo de “brainstorming”, que
consiste na identificação por parte dos Parceiros das palavras ou expressões-chave que lhes
ocorram relativas à problemática de Conservação em discussão (com base na apresentação
efectuada e documentos previamente fornecidos), para que, a partir deste conjunto de termos
referenciados, seja formulada a Missão do Plano de Gestão. O processo de formulação da
missão é estratégico e fundamental, dado que além de ter de ser consensual e fruto da
participação de todos os intervenientes, a expressão ou frase resultante deste exercício será o
“lema” e a “bandeira” do Plano de Gestão, pelo que deverá conter e exprimir as palavras e
expressões emblemáticas que retratam o estado actual, a ameaça existente e a intenção de
resolução ou mitigação da problemática de Conservação da Natureza sujeita a Plano de
Gestão.
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•

Análise SWOT / Elaboração de “Árvore-Problema”: Criação de um número par de grupos
de trabalho de 3 a 6 pessoas, que deverão ser idealmente o mais heterogéneo possível em
termos de competências, domínios de actuação e influência das entidades representadas.
Estes grupos poderão ser criados de modo aleatório (através de sorteio ou pela ordem de
disposição dos intervenientes na mesa de trabalho) ou então já terem sido previamente criados
pelo Gestor do Plano, de acordo com a lista de entidades que estava na sua posse. Todos
estes grupos irão proceder à análise e avaliação do Sítio e da Gestão do mesmo, com base em
toda a informação previamente fornecida. Deverão ser elaborados dois tipos de análise
(metade dos grupos existentes dedicar-se-á a cada uma das metodologias propostas), que
visam atingir o mesmo objectivo – descrição da Problemática de Gestão do Sítio submetido a
Plano de Gestão, mas que usam estratégias diferentes para o fazer: a “Árvore -Problema” e a
Análise SWOT. Para elaborar a sua “Análise SWOT” ou “Árvore-Problema”, cada grupo deverá
poder discutir em total liberdade e autonomia (relativamente aos outros grupos), pelo que o
espaço disponibilizado para este exercício de análise e avaliação deverá ser propício a este
tipo de actividades: uma mesa redonda ou quadrada para cada grupo (distribuídas
espacialmente por toda a sala de trabalho de modo que cada grupo não seja incomodado pela
actividade dos outros grupos) e um “cavalete” com folhas de papel de formato A2
(preferencialmente) e marcadores de várias cores para registo de todos os contributos (tipo
brainstorming) dos elementos do grupo seguido da esquematização através de “Matriz SWOT”
ou “Árvore-Problema” (conforme o método atribuído ao grupo) da problemática de Gestão e
Conservação da Natureza em análise e avaliação. Esta actividade, com a duração máxima de
três horas, será concluída com a entrega de cada grupo ao Gestor do Plano da respectiva
“Matriz SWOT” ou “Árvore-Problema” esquematizada em papel.

•

Apresentação a todos os Parceiros das Análises SWOT e “Árvores-Problema”
elaboradas por cada grupo, feita por um representante nomeado pelo próprio grupo. Este
elemento, além de apresentar a “Matriz SWOT” ou a “Árvore-Problema” elaborada pelo seu
grupo, deverá explicar os principais pressupostos e critérios, e fundamentar as opções que
levaram à análise elaborada. À apresentação de cada grupo (por ordem aleatória, por sorteio
ou por iniciativa própria), com a duração máxima de 10 minutos, seguir-se-á um pequeno
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período de perguntas e debate suscitado pela apresentação e pelo feedback que teve junto
dos restantes intervenientes.
•

Formulação dos Objectivos Gerais decorrente da síntese e interpretação das Análises
SWOT e das “Árvores-Problema” elaboradas, por discussão e debate entre todos os
intervenientes no processo de elaboração do Plano de Gestão, de modo que a cada objectivo
geral corresponda um determinado eixo temático (exemplos: legislação, gestão do habitat,
educação e sensibilização ambiental, investigação científica, etc.) de actuação a partir do qual
poderá ser prosseguida e/ou cumprida parte da Missão.

•

Síntese e Apresentação dos produtos resultantes do “1º Workshop inter-parceiros para
elaboração do Plano de Gestão” a todos os intervenientes. Após o balanço final da reunião,
o Gestor do Plano deverá sensibilizar os Parceiros para o facto deste evento consistir apenas
no início da sua participação no processo, dado que irá ser solicitada a sua colaboração
individual e directa para a seguinte fase, a Fase 3 – “Formulação de Resultados e Actividades
associados a cada Objectivo Geral através de Reuniões Sectoriais com Parceiros”. Após este
pedido de continuação de colaboração, o Gestor do Plano deverá agradecer mais uma vez a
disponibilidade de todos os intervenientes e das entidades que representam, e encerrar
oficialmente o evento.

Fase 3: Formulação de Resultados e Actividades associados a cada Objectivo Geral
Esta fase, que deverá ter a duração máxima de 3 meses, irá ter como ponto de partida a Missão e os
Objectivos Gerais definidos pelos Parceiros do Plano de Gestão no “1º Workshop inter-parceiros para
elaboração do Plano de Gestão”, definidos anteriormente. O desenvolvimento desta fase será dividido
em três etapas:
•

O Gestor do Plano irá desenvolver, com base na Missão e Objectivos Gerais definidos, uma
proposta de Logframe (Quadro 1) que inclua todos os Resultados julgados necessários para a
concretização de cada Objectivo Geral, todas as actividades tidas como pertinentes para atingir
cada Resultado, e finalmente, os respectivos indicadores objectivos (para Objectivos Gerais,
Resultados e Actividades), meios de verificação (para Objectivos Gerais, Resultados e
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Actividades), pressupostos importantes (para Objectivos Gerais e Resultados) e entidades
responsáveis (para Actividades).
•

O Gestor do Plano irá reunir e efectuar visitas de campo à área de intervenção com cada uma
das entidades parceiras do Plano de Gestão, no sentido de apresentar e pôr à consideração do
Parceiro o Logframe (Quadro Lógico) desenvolvido, estando aberto à recepção de novas
propostas, correcções, sugestões e comentários. Deverá ser dada natural destaque e atenção
às entidades que poderão financiar a implementação do Plano de Gestão (quer directamente,
quer através da execução de uma ou várias actividades) reunindo com os seus representantes
as vezes que forem necessárias até se chegar a um consenso.

•

Com base em todas as novas propostas, correcções, sugestões e comentários recebidos dos
Parceiros, o Gestor do Plano irá proceder à elaboração do Logframe que irá ser apresentado
aos parceiros na fase seguinte, a Fase 4 – “Apresentação, Validação e Ratificação do Plano de
Gestão Preliminar”, a desenvolver no “2º Workshop inter-parceiros para elaboração do Plano
de Gestão”. Para permitir a todos os Parceiros o estudo e análise rigorosos e exaustivos do
Logframe proposto, este deverá ser enviado para consulta até duas semanas antes da
realização do “2º Workshop inter-parceiros para elaboração do Plano de Gestão”.

Fase 4: 2º Workshop inter-parceiros para Apresentação, Validação e Ratificação do Plano de
Gestão Preliminar
Tendo a etapa de “Formulação de Resultados e Actividades associados a cada Objectivo Geral
redundado na elaboração pelo Gestor do Plano do Logframe completo e provisório do Plano de Gestão
(com Missão, Objectivos Gerais, Resultados e Actividades definidos, e com proposta dos respectivos
indicadores, meios de verificação, pressupostos importantes e entidades responsáveis), que foi
enviado com um mínimo de duas semanas de antecedência para análise aos Parceiros do Plano de
Gestão – os mesmos que participaram no “1º Workshop inter-parceiros para elaboração do Plano de
Gestão” – é chegado o momento da realização do “2º Workshop inter-parceiros destinado à
Apresentação, Validação e Ratificação do Plano de Gestão Preliminar” . Este workshop, de novo
liderado pelo Gestor do Plano, a decorrer num ou em vários dias (numa base intensiva, das 8h30 até à
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conclusão dos trabalhos, com uma hora de almoço), deverá ser realizado de preferência no mesmo
local (ou noutro de natureza similar) onde foi realizado o 1º Workshop, com a mesma configuração. O
workshop poderá ter o seguinte programa-tipo de actividades:
•

Recepção dos representantes dos Parceiros e entrega de documentação (Logframe
provisório do Plano de Gestão; cópia das apresentações a serem efectuadas pelo Gestor do
Plano; outros documentos que sejam julgados pertinentes e apropriados). Todos os Parceiros
deverão ser convidados a sentar-se de acordo com a estratégia delineada pelo Gestor do
Plano (aleatoriamente, se apropriado, ou com lugares previamente definidos, na maioria dos
casos) na mesa de trabalho. Depois de todos os intervenientes se terem instalado, o Gestor do
Plano deverá colocar à frente de cada um deles uma pequena placa (ou cartão) com o
respectivo nome e a entidade que representa.

•

Abertura oficial do Workshop, com presença da Comunicação Social sempre que possível,
por um painel constituído por altos representantes da Administração Pública Central, Regional
e Local (de acordo com a estratégia delineada pelo Gestor do Plano), pelo representante da
Entidade Gestora do Sítio e pelo Gestor do Plano;

•

Apresentação do resumo pormenorizado com cronograma, pelo Gestor do Plano, de
todo o processo de elaboração do Plano de Gestão efectuado até à data (recorrendo a
uma apresentação em Powerpoint, e a todas as outras ferramentas de visualização julgadas
pertinentes, utilizando um máximo de 30 minutos), seguido de sessão de esclarecimentos de
dúvidas, sugestões e comentários em que todos os parceiros deverão poder intervir e
expressar-se.

•

Visita de campo guiada e organizada ao Sítio (ou conjunto coerente de Sítios);

•

Apresentação detalhada e exaustiva pelo Gestor do Plano do “Logframe provisório do
Plano de Gestão” e da consequente validação e aprovação de todos os itens do
documento apresentado, recorrendo a uma apresentação em Powerpoint, e a todas as outras
ferramentas de visualização julgadas pertinentes. Esta apresentação descreverá o Logframe
provisório e a própria proposta preliminar de Plano de Gestão de um modo detalhado e
bastante exaustivo, começando pela Missão, e centrando-se depois em cada Objectivo Geral,
nos Resultados necessários ao seu cumprimento, e nas Actividades julgadas essenciais para a
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concretização de cada Resultado. Serão também apresentadas as respectivas propostas de
indicadores, meios de verificação, pressupostos importantes e entidades responsáveis, de
acordo com o nível hierárquico no Logframe. Esta apresentação estará, em todo o momento,
aberta às questões, comentários e sugestões dos Parceiros, dado que visa a validação e
aprovação de cada um dos itens do Logframe logo após a sua apresentação pelo Gestor do
Plano, pelo que qualquer alteração, subtracção ou acrescento ao documento será efectuada na
hora, desde que tenha a concordância da esmagadora maioria dos intervenientes (caso
contrário terá de ser travado um debate até que se chegue a uma solução de consenso).
•

Ratificação e assinatura, por parte de todos os representantes (mandatados para o
efeito) das entidades parceiras do Plano de Gestão, do Logframe do Plano de Gestão,
validado e aprovado. Após o balanço final da reunião, o Gestor do Plano deverá ainda
sensibilizar os Parceiros para o facto da sua participação no processo continuar a ser útil e
fundamental para a conclusão da elaboração e para a implementação e monitorização do
Plano de Gestão, dado que irá ser solicitada a sua colaboração individual e directa para a
seguinte fase, a Fase 5 – “Orçamentação das actividades para implementação do Plano de
Gestão”, sendo transmitidas para o efeito a todos os representantes das entidades com
responsabilidade total ou parcial na execução de uma ou várias actividades instruções no
sentido de procederem à orçamentação individual de cada uma destas actividades, no prazo
de duas semanas a um mês, período após o qual será discutido e confirmado o valor
orçamentado para cada actividade assim como todos os critérios adoptados no seu cálculo, em
reunião tida entre esta entidade com o Gestor do Plano e com um representante da Entidade
de Gestão. Após este pedido de continuação de colaboração, o Gestor do Plano deverá
agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos os intervenientes e das entidades que
representam, e encerrar a sessão.

Fase 5: Orçamentação das actividades para implementação do Plano de Gestão através de
Reuniões Sectoriais com Parceiros
Na sequência da solicitação efectuada no final do “2º Workshop inter-parceiros destinado à
Apresentação, Validação e Ratificação do Plano de Gestão Preliminar” pelo Gestor do Plano a cada um
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dos representantes das entidades com responsabilidade total ou parcial na execução de uma ou várias
actividades instruções, no sentido de procederem à orçamentação individual de cada uma destas
actividades no prazo de duas semanas a um mês, deve ser realizada após este período uma reunião
entre um representante com poder executivo nesta entidade, o Gestor do Plano e um representante da
Entidade de Gestão, para discutir o valor orçamentado para cada actividade assim como para
esclarecer todos os critérios tidos em conta no seu cálculo. Com o intuito de assegurar a
implementação da(s) actividade(s) do Plano de Gestão a ser desenvolvida(s) ou co-desenvolvida(s)
pela entidade parceira, o Gestor do Plano deverá sensibilizar esta instituição para que suporte a
totalidade do custo da acção (ou pelo menos uma parte significativa), incluindo-a no seu plano anual de
actividades e, consequentemente, no seu orçamento individual. Caso tal não seja possível na íntegra, o
Gestor do Plano deverá saber exactamente, para cada actividade, qual a quantia necessária à sua
implementação, de modo a poder procurar outras fontes de financiamento directo ou indirecto.
Fase 6: Garantia do Financiamento do Plano de Gestão
Tal como já foi referido anteriormente, para assegurar a implementação do Plano de Gestão na sua
totalidade, o Gestor do Plano deverá sensibilizar cada entidade parceira responsável pela execução ou
co-execução de uma ou mais actividades, para esta que suporte a totalidade do custo da acção (ou
pelo menos uma parte significativa), incluindo-a no seu plano anual de actividades e,
consequentemente, no seu orçamento individual. O aproveitamento sustentável dos recursos humanos,
técnicos, tecnológicos e logísticos já existentes em cada entidade parceira deverá ser o princípio-base
inerente à programação, organização, execução e monitorização das actividades do Plano de Gestão,
dado que poderá (e deverá) significar um custo líquido real do Plano de Gestão bastante inferior ao
necessário no caso de ser a Entidade Gestora a assumir a responsabilidade total técnica e financeira
por todas as actividades programadas. Como este é sobretudo um processo de cariz político, o Gestor
do Plano deverá, sempre que necessário, desdobrar-se em iniciativas de sensibilização do Poder
Político Central, Regional e Local para reforçar a premência da execução do Plano de Gestão, assim
como realçar todas as oportunidades de cariz socio-económico que lhe poderão estar associadas
(criação de emprego, promoção de novas actividades económicas mais sustentáveis, etc.). Caso tal
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não seja possível na íntegra, o Gestor do Plano deverá saber exactamente, para cada actividade, qual
a quantia necessária à sua implementação e o respectivo financiamento garantido, de modo a poder
procurar outras fontes de financiamento directo ou indirecto. O Plano de Gestão deverá estar
totalmente orçamentado até uma período máximo de três meses após a realização do “2º Workshop
inter-parceiros para elaboração do Plano de Gestão”, de modo a poder proceder-se à elaboração e
envio para todos os parceiros do “Caderno de Fichas de Actividades do Plano de Gestão” (Fase 7).
Fase 7: Elaboração do Caderno de Fichas de Actividades do Plano de Gestão
Passado um período máximo de três meses após a realização do “2º Workshop inter-parceiros para
elaboração do Plano de Gestão”, e garantido na íntegra ou na sua quase totalidade o financiamento da
implementação e monitorização do Plano de Gestão, o Gestor do Plano deverá estar em condições de
elaborar o “Caderno de Fichas de Actividades do Plano de Gestão”, que não é mais do que o conjunto
das fichas individuais de todas actividades propostas, no qual cada ficha individual de actividade
deverá indicar os seguintes elementos:
•

Denominação da Actividade;

•

N.º de Referência atribuído à Actividade;

•

Objectivo Geral em que se enquadra a Actividade;

•

Resultado (Objectivo Específico) em que se enquadra a Actividade;

•

Indicadores;

•

Meios de Verificação dos Indicadores;

•

Entidades Responsáveis pela execução da Actividade;

•

Estado de Desenvolvimento da Actividade (“Por Iniciar”, “Em Curso”, “Concluída”);

•

Período de Execução;

•

Custo Estimado da Actividade;

•

Fontes de Financiamento.

A criação do “Caderno de Fichas de Actividades do Plano de Gestão” permitirá ao Gestor do Plano um
mais fácil e prático acompanhamento e monitorização da implementação do Plano de Gestão,
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constituindo para todos os Parceiros do Plano – a quem deverá ser enviado assim que for criado e
sempre que for periodicamente revisto e actualizado – um excelente resumo operacional do
desenvolvimento do Plano e um meio eficaz para continuar a garantir e a consolidar o envolvimento e a
responsabilização destas entidades na sua execução.
Fase 8: Publicação e Apresentação do Plano de Gestão à População e Comunicação Social
Com a conclusão da Fase 7 e a consequente publicação do Caderno de Fichas de Actividades do
Plano de Gestão, ficam disponíveis todos os documentos – revistos e aprovados por todos os
Parceiros - que irão integrar a versão original do Plano de Gestão, ou seja:
•

O Documento de Caracterização do Sítio;

•

A Análise SWOT e a Árvore-Problema para Avaliação da Gestão do Sítio;

•

O Logframe do Plano de Gestão;

•

O Caderno de Fichas de Actividades do Plano de Gestão.

Como qualquer outra publicação, todos estes documentos terão de ser trabalhados e harmonizados
editorial e graficamente, de modo a poderem ser consultados e interpretados por qualquer
leitor/utilizador como partes complementares do mesmo documento final – o Plano de Gestão.
Concluído este trabalho de cariz editorial, terão de ser produzidos e impressos suficientes exemplares
para entrega a todos os Parceiros do Plano de Gestão e às bibliotecas e estabelecimentos de ensino
da área de influência do Sítio; para consulta na Entidade de Gestão do Sítio e suas delegações
locais/regionais; para oferta às empresas e personalidades que possam influenciar a execução do
Plano de Gestão e a todos os órgãos de comunicação social local, regional, nacional e especializada
(revista National Geographic Portugal, por exemplo).
Finalmente, para oficializar a data de publicação e entrada em vigor do Plano de Gestão, será
organizada pelo Gestor do Plano uma pequena cerimónia pública, seguida de conferência de imprensa,
que deverá contar com a presença de altos representantes da Administração Pública Central, Regional
e Local, pelo representante da Entidade Gestora do Sítio, pelos representantes de todos os Parceiros e
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pelos órgãos de comunicação social local, regional, nacional e especializada. Depois das
apresentações e intervenções protocolares por parte dos convidados, o Gestor do Plano fará uma
apresentação e revista de todo o processo de elaboração do Plano de Gestão desde o seu início até à
data de publicação (recorrendo a uma apresentação em Powerpoint, e a todas as outras ferramentas
de visualização julgadas pertinentes, utilizando um máximo de 30 minutos), após a qual será oferecido
simbolicamente a todas as personalidades/entidades presentes um exemplar da versão original do
Plano de Gestão. Aos órgãos de comunicação social será fornecido um “kit imprensa”, que contenha,
além da versão original do Plano de Gestão, o comunicado de imprensa do evento, documentação
oficial pré-existente sobre o sítio, o folheto de apresentação da entidade gestora, o Curriculum Vitae do
Gestor do Plano, a listagem de todas as entidades participantes e outros documentos que sejam
julgados pertinentes e apropriados. A partir desta data, também deverá ser disponibilizada na Internet
uma versão digital do Plano de Gestão, para que todos os interessados possam obtê-la e/ou consultála online, a partir do website da Entidade de Gestão do Sítio e de todos os Parceiros do Plano de
Gestão que o desejarem.
Fase 9: Acompanhamento e Monitorização do Plano de Gestão
Anualmente, no período coincidente com a data de aniversário da publicação da versão original do
Plano de Gestão, deverá ser produzido um relatório de monitorização do Plano com a descrição das
acções realizadas, acções em curso, acções ainda não iniciadas e acções não concretizadas que
estavam previstas. Este relatório inclui ainda os dados do esquema de monitorização e será produto
das reuniões com todos os intervenientes, das visitas de campo à(s) área(s) de intervenção, da
discussão dos resultados obtidos e da programação das acções a levar a cabo no ano seguinte (muito
importante para evitar ou resolver conflitos). Este relatório poderá ter como base o “Caderno de Fichas
de Actividades do Plano de Gestão”, dado o seu formato prático e amigável, tendo no entanto de ser
acrescentada em cada ficha individual um “novo campo” onde possam ser inseridas as observações e
comentários decorrentes do processo de monitorização anual.
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Para poder obter todos os dados e informações complementares necessárias à elaboração do relatório
anual de monitorização, o Gestor do Plano organizará reuniões individuais, numa base semestral, com
cada um dos Parceiros responsáveis pela execução ou co-execução de uma ou mais actividades do
Plano de Gestão. De todos os dados e informações obtidos quer através da sua actividade directa e in
loco como Gestor do Plano, quer através dos resultados das reuniões tidas com as entidades
responsáveis pela execução ou co-execução de uma ou mais actividades do Plano de Gestão,
resultará portanto o relatório de monitorização com a descrição das acções realizadas, acções em
curso, acções ainda não iniciadas e acções não concretizadas que estavam previstas.
Este relatório será enviado cada ano a todos os Parceiros pelo menos duas semanas antes da
realização da Reunião Anual da Comissão de Acompanhamento do Plano de Gestão (constituído pela
Entidade Gestora do Sítio e por todas as instituições que participaram no processo de elaboração do
Plano de Gestão). Nesta reunião, que terá o mesmo formato dos workshops realizados na fase de
elaboração do Plano de Gestão, o Gestor do Plano procederá à apresentação detalhada e exaustiva do
Relatório Anual de Monitorização do Plano de Gestão, Actividade a Actividade, contando para esse
efeito com a colaboração e intervenção directa da(s) entidade(s) (co-)responsável(eis) pela execução
de cada acção. Todos os outros Parceiros poderão, a qualquer momento, participar e intervir, seja para
esclarecer dúvidas, seja para fazer comentários e sugestões à gestão de determinada actividade.
O final da reunião coincidirá com a aprovação do Relatório Anual de Monitorização do Plano de
Gestão, sendo que todos os comentários, observações e alterações sugeridas (exemplos: propostas de
novos indicadores; actualização do orçamento e fontes de financiamento de uma ou várias actividades;
anulação/alteração de uma actividade prevista ou adição de uma nova, baseada na experiência
entretanto adquirida ou numa conjuntura diferente; etc.) deverão resultar numa versão final e
actualizada do Relatório, que deverá ser enviada aos Parceiros logo que esteja concluída, e
disponibilizada na Internet para que a Comunicação Social e todos os restantes interessados possam
obtê-la e/ou consultá-la online, a partir do website da Entidade de Gestão do Sítio. A exemplo do que
aconteceu na Fase 8, deverá ser preparado pelo Gestor do Plano e enviado aos Órgãos da
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Comunicação Social um Comunicado de Imprensa com um resumo e os principais destaques da
Reunião, e da sua implicação na gestão corrente do Sítio, no âmbito do Plano de Gestão.
Como complemento à disponibilização via Internet do Relatório Anual de Monitorização do Plano de
Gestão, poderão ser desenvolvidas ferramentas de apoio à Participação Pública no processo de
acompanhamento e monitorização do Plano de Gestão, nomeadamente:
•

Criação de uma aplicação de WebSIG (Sistema de Informação Geográfica online), na qual
estejam disponíveis para consulta e exploração espacial dos internautas interessados todas as
variáveis e indicadores de natureza espacial (áreas intervencionadas, árvores plantadas,
censos de fauna, etc.) que permitam aferir da execução e desenvolvimento de actividades do
Plano de Gestão;

•

Criação de uma newsletter electrónica periódica (trimestral ou semestral, por exemplo), de uma
lista de discussão electrónica, de um site específico e/ou de um blog sobre o desenvolvimento
do Plano de Gestão, que deverá ter o Gestor do Plano como Coordenador/Editor, e que deverá
informar todos os subscritores e demais internautas interessados - além de uma lista de
pessoas/entidades, entre os quais todos os Parceiros, com interesse directo ou indirecto no
desenvolvimento do Plano de Gestão e na área abrangida pelo Sítio da Rede Natura 2000
previamente referenciada e convidada a visitar e subscrever gratuitamente estes serviços – de
todas as notícias, eventos e acontecimentos que se relacionem ou possam influenciar a
execução do Plano de Gestão.

Fase 10: Revisão e/ou Reformulação do Plano de Gestão
Segundo Costa (2004), a revisão e reformulação periódicas do Plano de Gestão (geralmente em
períodos de 5 anos) são normalmente feitas com base em:
•

Alterações na extensão e distribuição dos habitats existentes;

•

Alterações nas tendências populacionais da(s) espécie(s)-chave;

•

Trabalho de conservação atingido;

•

Resultados atingidos/não atingidos em função dos objectivos propostos.
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O Plano de Gestão – um documento de trabalho dinâmico por excelência - deve ser emendado, revisto
e actualizado sempre que necessário e pertinente (sobretudo perante o aparecimento de situações
imprevistas), mas nunca injustificada, precipitada nem repetidamente, de modo a evitar uma situação
de descredibilização do próprio documento que subverta a sua natureza e objectivos.
O seguinte esquema (Figura 1) sintetiza o processo metodológico de elaboração de Planos de Gestão
para Sítios da Rede Natura 2000, com uma duração de aproximadamente 9 meses, proposto
anteriormente:
2. 1º Workshop inter‐
parceiros: 1 a 3 dias
1. Caracterização
do Sítio
(3 meses)

Formulação de Missão,
Avaliação e Análise do
Sítio e Formulação dos
Objectivos Gerais

5. Orçamentação das actividades para implementação
do Plano de Gestão através de Reuniões Sectoriais com
Parceiros
6. Garantia do Financiamento do Plano de Gestão
7. Elaboração do Caderno de Fichas de Actividades do
Plano de Gestão
(3 meses)

3. Formulação de
Resultados e
Actividades pelo
Gestor do Plano
com o apoio dos
Parceiros (3 meses)

8. Publicação e
Apresentação
Pública do
Plano de
Gestão (1 dia)

4. 2º Workshop inter‐
parceiros: 1 a 3 dias
Validação e Ratificação do
Logframe pelos Parceiros

9.
Acompanhamento
e Monitorização
trimestral do Plano

10. Revisão e/ou
Reformulação do
Plano de Gestão
(5 anos depois)

Fig. 1 – Cronograma da proposta de processo metodológico de elaboração de Planos de Gestão para Sítios da Rede
Natura 2000

DISCUSSÃO DO CASO DE ESTUDO: O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO
DA ZPE “PICO DA VARA/RIBEIRA DO GUILHERME”
O caso de estudo apresentado, referente ao processo de elaboração do Plano de Gestão da ZPE Pico
da Vara / Ribeira do Guilherme – vigente até ao final de 2010 - permitiu que todas as diferentes
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sensibilidades com interesse na área abrangida pela ZPE (muitas vezes dadas antecipada e
precipitadamente como incompatíveis), representando elas entidades públicas ou privadas,
participassem activamente nas fases mais estratégicas da elaboração do Plano de Gestão (Formulação
da Missão e Objectivos Gerais, e ainda aprovação e ratificação do documento final) sem grandes
constrangimentos, provando que o sucesso efectivo da Conservação da Natureza em geral, e da Rede
Natura 2000 em particular, reside em grande parte na participação e na co-responsabilização de todos
os Parceiros na gestão do sítio.
A proposta metodológica anteriomente apresentada acaba por constituir um “produto melhorado e
optimizado” da experiência tida na elaboração e implementação do Plano de Gestão da ZPE Pico da
Vara / Ribeira do Guilherme, fruto do saldo efectuado 18 meses após a publicação do Plano de Gestão
e do precioso apoio e contributo de todos os representantes dos Parceiros que responderam a um
inquérito que lhes foi enviado, revelando-se também – e consequentemente - um excelente exercício
de crítica e avaliação do processo de elaboração do próprio Plano de Gestão da ZPE Pico da Vara /
Ribeira do Guilherme
O Plano de Gestão da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, pelo facto de ter sido elaborado no
âmbito de um Projecto LIFE (“LIFE Priolo”) e de ter beneficiado do suporte humano, técnico e logístico
existente; por ter muitas das suas actividades mais estratégicas e impactantes comuns às do LIFE
Priolo (alargamento da ZPE; acções de gestão do habitat; publicação de legislação para protecção do
Priolo e do seu habitat; suporte às acções de educação e sensibilização ambiental; estudos de
investigação do Priolo e do seu habitat; etc.); por beneficiar de um enquadramento socio-económico
positivo proporcionado pelo LIFE Priolo (criação de emprego; dinamização da economia local; etc.); e
por ter como Parceiros mais influentes e estratégicos os membros da Comissão Executiva do LIFE
Priolo; acabou por ter, por um lado, uma tarefa bastante mais facilitada na sua criação e implantação; e
por outro lado continua a sofrer do efeito de secundarização a que está votado enquanto o LIFE Priolo
decorrer, o que terá motivado os dois factores mais negativos associados ao processo de elaboração
do Plano de Gestão: o fraco envolvimento dos principais representantes (decisores) das entidades
Parceiras com maior influência política e poder económico na área abrangida pelo Sítio, aliado à
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dificuldade em orçamentar cada uma das actividades do Plano de Gestão, fruto da impossibilidade de
uma programação política a médio prazo, entre final de 2008 (conclusão do LIFE Priolo e ano de
Eleições Regionais nos Açores) e final de 2010 (final da vigência do actual Plano).
Se não estivesse a decorrer o Projecto LIFE Priolo e se tivesse de proceder à elaboração do Plano de
Gestão da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme do “zero”, o Gestor do Plano teria sido obrigado a
um esforço ainda mais intenso na estruturação, programação, acompanhamento e garantia de
envolvimento dos Parceiros no processo, seguindo a mesma metodologia mas provavelmente durante
um período de tempo mais prolongado, de modo a dar azo às diferentes fases de negociação com os
Parceiros que seriam fulcrais para o financiamento da execução do Plano.
De modo a constituir uma proposta metodológica válida para a elaboração e implementação de futuros
Planos de Gestão de Sítios da Rede Natura 2000 (e de outros tipos de áreas classificadas) que permita
aos futuros gestores e decisores uma prática mais eficaz e informada na elaboração e fiscalização
deste tipo de instrumentos, e apesar de todas as qualidades e mais-valias apontadas à metodologia de
elaboração e desenvolvimento do Plano de Gestão da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme
(nomeadamente no que diz respeito à qualidade da caracterização efectuada da ZPE e à metodologia
de participação equitativa inter-parceiros implementada), bem patentes nos resultados dos inquéritos
realizados a 14 dos 23 representantes dos Parceiros que participaram em todo o processo, este estudo
teve de se basear no pressuposto de que em condições normais qualquer Plano de Gestão não
disporia nem das condições nem de um contexto tão favorável como os proporcionados pelo LIFE
Priolo relativamente ao Plano de Gestão da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme.
CONCLUSÕES
Em jeito de conclusão, seguem as principais questões a ter em conta por futuros gestores, fiscais e
decisores no processo de elaboração e implementação de Planos de Gestão de Sítios da Rede Natura
2000:
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•

A Caracterização do Sítio deve ser rigorosa, detalhada, sistematizada e esquematizada, dando
especial atenção às variáveis que causam, condicionam ou definem a problemática de
Conservação existente no Sítio, e recorrendo sempre que possível a Sistemas de Informação
Geográfica, de modo a poderem ser integradas, sobrepostas e analisadas holisticamente,
através de geoprocessamento e análise espacial, as diferentes variáveis biofísicas, socioeconómicas, e as restrições e condicionantes ao uso do solo decorrentes dos estatutos de
protecção existentes e dos Instrumentos de Gestão Territorial, permitindo assim um
Planeamento da Gestão do Sítio efectivo, integrado e realista;

•

O conjunto de entidades que deve ser envolvido na elaboração do Plano de Gestão deve
caracterizar-se pela heterogeneidade de tutelas, funções, interesses e domínios de actuação
na área de jurisdição do Plano de Gestão, embora a influência directa ou indirecta de cada
uma destas instituições na problemática de Conservação da Natureza do Sítio em causa deva
ser lógica e incontestável. Deverá sempre ser dada especial atenção e maior
acompanhamento aos Parceiros com maior influência política e poder económico, dado que
serão à partida potenciais co-financiadores e co-executores das actividades do plano. A
representação de cada Parceiro ao longo de todo o processo poderá ser feita quer ao mais alto
nível (por decisores/executivos da entidade) quer através de técnicos com poder de decisão
vinculativo delegado pelos respectivos decisores;

•

A análise e avaliação do Sítio e da problemática de Conservação do mesmo deve ser feita em
simultâneo, através de debate e discussão, por todos os Parceiros, utilizando técnicas como a
“Análise SWOT” ou a “Árvore-Problema”;

•

A formulação da Missão e dos Objectivos Gerais do Plano deve ser feita através de debate e
discussão por todos os Parceiros;

•

O Logframe do Plano de Gestão, totalmente preenchido com a Missão, Objectivos Gerais,
Resultados, Actividades, Indicadores, Meios de Verificação, Pressupostos Importantes e
Entidades Responsáveis deve ser fruto do trabalho, comentários, propostas e sugestões
obtidas através de reuniões sectoriais e bilaterais do Gestor do Plano com cada um dos
Parceiros, com especial e natural destaque para os Parceiros com maior influência política e

761

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

poder económico, dado que serão à partida potenciais co-financiadores e co-executores das
actividades do plano;
•

O Logframe definitivo do Plano de Gestão deverá ser aprovado e ratificado por todos os
Parceiros antes de se proceder à sua orçamentação;

•

A orçamentação do Plano de Gestão será efectuada através de sucessivas reuniões entre os
representantes com poder executivo de cada Parceiro, o Gestor do Plano e um representante
da Entidade de Gestão. Com o intuito de assegurar a implementação da(s) actividade(s) do
Plano de Gestão a ser desenvolvida(s) ou co-desenvolvida(s) pela entidade parceira, o Gestor
do Plano deverá sensibilizar esta instituição para que suporte a totalidade do custo da acção
(ou pelo menos uma parte significativa), incluindo-a no seu plano anual de actividades e,
consequentemente, no seu orçamento individual. O Gestor do Plano deverá saber
exactamente, para cada actividade, qual a quantia necessária à sua implementação e o
respectivo financiamento garantido, de modo a poder procurar outras fontes de financiamento
directo ou indirecto;

•

O Plano de Gestão só deverá ser publicado e divulgado depois de orçamentado e de terem
sido produzidos os seguintes conteúdos documentais: Documento de Caracterização do Sítio,
Análise SWOT e Árvore-Problema para Avaliação da Gestão do Sítio, Logframe definitivo do
Plano de Gestão, Caderno de Fichas de Actividades do Plano de Gestão.

•

Em todo o processo, terá de ser feito um grande esforço em termos de comunicação do Plano,
nomeadamente na divulgação e disponibilização de todos os materiais produzidos e aprovados
pelos Parceiros, assim como na existência e uso de todas as ferramentas passíveis de
fomentar o conhecimento e identificação do público para com o Plano, o Sítio a gerir, e a
problemática de Conservação em causa;

•

Deverá ser produzido anualmente um relatório de monitorização do Plano com a descrição das
acções realizadas, acções em curso, acções ainda não iniciadas e acções não concretizadas
que estavam previstas. Este relatório inclui ainda os dados do esquema de monitorização.
Devem ser realizadas reuniões anuais com todos os intervenientes, para discussão dos
resultados obtidos e das acções a levar a cabo no ano seguinte;
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•

O Plano de Gestão deverá ser revisto e actualizado sempre que necessário e pertinente
(sobretudo perante o aparecimento de situações imprevistas), mas nunca injustificada,
precipitada nem repetidamente, de modo a evitar uma situação de descredibilização do próprio
documento que subverta a sua natureza e objectivos.

•

Acima de qualquer questão técnica, o Gestor do Plano e a respectiva Entidade de Gestão
deverão ter sempre presente de que sem a população do seu lado, qualquer tentativa de
propor, criar e implementar um Plano de Gestão será um esforço em vão, pelo que ao longo de
todo este processo o Gestor do Plano terá de ter disponibilidade e abertura suficientes para
interagir constantemente com as populações abrangidas pelo Sítio, porque sem Pessoas não
há Conservação!
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AS PAREDES DE PEDRA SECA
DO PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS:
SUA REPRESENTATIVIDADE E IMPORTÂNCIA PARA A REDE NATURA
Autores:
Fernando Faria Pereira ffptnv06@gmail.com
Instituto da Conservação da Naturesa e da Biodiversidade - Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiro
Rita Ferreira Anastácio rfanastacio@ipt.pt
Instituto Politécnico de Tomar - Departamento de Terreitório, Arqueologia e Património
António Godinho Rodrigues agrodrigues@ipt.pt
Instituto Politécnico de Tomar - Departamento de Terreitório, Arqueologia e Património
Resumo
Através do presente trabalho pretende-se aferir se as construções de pedra seca favorecem
ou prejudicam a Conservação da Natureza. Sobrepondo a carta de distribuição dessas
construções sobre os Habitat’s de Rede Natura definidos dentro do Parque Natural, num
Sistema de Informação Geográfica, vamos, em primeiro lugar, verificar se em simultâneo e de
forma relevante, ocorrem no território essas duas variantes. A verificar-se essa relação iremos,
através das directivas imanadas pelo Plano Sectorial para a Rede Natura 2000, indagar se as
construções em pedra seca favorecem ou prejudicam, os valores naturais identificados.
Esperamos assim contribuir para homenagear os serranos que, as mais das vezes sem
consciência disso, foram os construtores desta paisagem reconhecida internacionalmente
pelos valores naturais que lhe estão associados.
Palavras-chave: Calcário, Paredes de Pedra Seca, Parque Natural, Rede Natura, Humanização do
Território, Conservação da Natureza, Biodiversidade, Sistemas de Informação Geográfica
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1 - Introdução
As paredes de pedra seca constituem, porventura, a expressão mais evidente da humanização, do
território do Maciço Calcário Estremenho abrangido pelo Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros. A delimitação de uma área classificada como Rede Natura veio confirmar a importância
desta Área Protegida para a Biodiversidade e Conservação da Natureza. Foi elaborada uma carta de
paredes e outras construções de pedra seca do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros,
obtida a partir da digitalização do seu traçado na fotografia aérea, num Sistema de Informação
Geográfica. Através da sobreposição dessa carta com os limites dos diferentes Habitat’s classificados
no âmbito da Sítio de Rede Natura Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015) pretendemos aferir se
existe correspondência significativa entre essas parcelas do território e as áreas do Parque Natural com
elevado número de paredes e outras construções de pedra seca. Verificando se essa correlação, a
existir, é positiva ou negativa, pretendemos investigar as suas causas, ou seja em que medida é que
essa intervenção humana, com objectivos exclusivamente utilitários e feita através duma leitura intuitiva
do território, vai beneficiar e potenciar ou, pelo contrário, prejudicar e comprometer, os valores naturais
que levaram à sua classificação no âmbito da Rede Natura. Para isso apoiamo-nos nas medidas de
gestão sugeridas para cada um dos habitat’s de acordo com o plano sectorial para a Rede Natura 2000
elaborado pelo então Instituto da Conservação da Natureza. Este exercício pretende verificar até que
ponto é que os obreiros desta paisagem, intensamente humanizada, contribuíram para os valores
naturais que lhe estão associados. O reconhecimento desse esforço, torna-se mais relevante se
considerarmos que a sua visão intuitiva do território, assenta num permanente contacto com a serra,
numa altura em que o tempo não se media, como agora, com a frieza dum custo traduzido por hora,
mas sim numa permanente comunhão com os espaços naturais ao ritmo das estações do ano,
marcada pelo desabrochar desta ou aquela planta, da chegada ou da partida duma ou doutra espécie
de aves.
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2 - O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e o Sítio PTCO-0015 – Serras de Aire
Candeeiros
2.1. Enquadramento legal
Sendo importante compreender os mecanismos legais que culminaram com a criação desta
área Protegida e também do sítio de Rede Natura, que, parcialmente está delimitado no seu interior,
procede-se seguidamente a uma análise desses diplomas. A apresentação é feita por ordem
cronológica da sua publicação em Diário da Republica, para uma melhor percepção da evolução
legislativa relativamente a este processo. Os breves comentários apresentados servem apenas para
melhor enquadrar as citações extraídas dos diversos diplomas legais. Uma vez que, o objectivo deste
trabalho é analisar a importância de uma determinada intervenção humana no território em termos
paisagísticos, as citações procuram, de algum modo traduzir o reconhecimento legal das intervenções
humanas em termos da conservação da natureza.
Os primeiros fundamentos das áreas protegidas terão surgido com a Lei 9/70 de 19 de Junho,
que veio reconhecer, como consta na Base 1 desse diploma: “ Para a protecção da Natureza e dos
seus recursos incumbe ao Governo promover: a) A defesa de áreas onde o meio natural deva ser
reconstituído ou preservado contra a degradação provocada pelo homem; b) O uso racional e defesa
de todos os recursos naturais, em todo o território, de modo a possibilitar a sua fruição pelas gerações
futuras.”
Posteriormente, o Decreto nº 21/75 de 22 de Janeiro, aplica ao Parque Natural do Centro, tal
como se lê no seu resumo “ (…) as disposições previstas pelo Decreto-Lei nº 576/70, de 24 de
Novembro”1, e estabelece conforme consta na introdução, os limites dum vastíssimo território: “
Considerando o valor recreativo e ecológico da costa atlântica entre a Figueira da Foz e Peniche e a
necessidade de constituição de um Parque Natural do Centro (…)”.
O Decreto-lei 613/76 de 27 de Julho, veio transpor para a ordem jurídica Portuguesa, tal
como consta no seu preâmbulo, a “ (…) concepção europeia de parque natural (…)” adequada para
1

O Decreto-Lei nº 576/70 de 24 de Novembro, conforme consta no seu resumo “ Define a
politica dos solos tendente a diminuir o susto dos terrenos para construção” tendo portanto
objectivos económicos e não conservacionistas.
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Portugal, já que as “ (…) realidades geográficas e demográficas do País, cujas paisagens humanizadas
resultam de uma intervenção por vezes milenária e praticamente estendida a todo o espaço físico do
território “. Para além da definição de outras categorias de áreas protegidas, este diploma vem, no
ponto 6, do artigo 1º, explicitar que os parque naturais “ São áreas de território, devidamente ordenado,
tendo em vista o recreio, a conservação da Natureza, a protecção da paisagem e a promoção das
populações rurais (…)”.
A criação efectiva do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, surge com o DecretoLei 118/79 de 4 de Maio, que no preâmbulo refere, como justificação para a sua criação “Entre as
muitas áreas a proteger ao longo da faixa estudada2, destacam-se as Serras de Aire e dos Candeeiros,
que reúnem grande interesse paisagístico, além de conservarem muitos valores naturais e terem ainda
um riquíssimo património arquitectónico e cultural ligado às populações que ali habitam. Considerando
os valores naturais, paisagísticos e humanos da região abrangida pelas Serras de Aire e Candeeiros.
Considerando a receptibilidade das autarquias locais para a salvaguarda do património dos seus
concelhos e freguesias ”. Os limites apontados neste Decreto-lei são os que ainda se encontram em
vigor abrangendo uma área de 38 392 hectares. O Art. 3º deste documento reforça as considerações
iniciais: “O Parque Natural visa fundamentalmente, dentro dos limites da sua área, a protecção dos
aspectos naturais existentes, a defesa do património arquitectónico e cultural, do desenvolvimento das
actividades artesanais e a renovação da economia local, bem como a promoção do repouso e do
recreio ao ar livre.”.
O Decreto nº 95/81, de 23 de Julho, tal como consta do seu sumário “Aprova para ratificação,
a Convenção Relativa à Protecção da Vida Selvagem e do Ambiente Natural na Europa” em cujos
anexos constam algumas espécies da fauna e flora do P.N.S.A.C. Esta convenção tem, conforme se
expressa no ponto 1 do artigo 1º, entre outros, o objectivo de: (…) garantir a conservação da flora e da
fauna selvagens e dos seus habitats naturais (…)”
A Lei de Bases do Ambiente de 7 Abril, embora de âmbito muito abrangente, merece
também ser citada, entre muitos outros aspectos, porque refere na alínea e) do seu artigo 3º, nos seus
“ Princípios específicos” a necessidade de articular “ A conservação da Natureza, o equilíbrio biológico
e a estabilidade dos diferentes habitats, nomeadamente através da compartimentação de diversificação
2

Refere-se aos limites do Parque Natural do Centro objecto do já referido Decreto 21/75.
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das paisagens (…) de modo a estabelecer um continuum naturale”, definindo a paisagem e a
conservação da natureza, respectivamente nas alínea c) e f) do ponto 2 do artigo 5º como “ (…)
unidade geográfica, ecológica e estética resultante da acção do homem e da reacção da Natureza,
sendo primitiva quando a acção daquele é mínima e natural quando (…) é determinante, sem deixar de
se verificar o equilíbrio biológico, a estabilidade física e a dinâmica ecológica.”e “(…) gestão da
utilização humana da Natureza, de modo a viabilizar de forma perene a máxima rentabilidade
compatível com a manutenção da capacidade de regeneração de todos os recursos vivos.”.
A Portaria nº21/88 de 12 de Janeiro, conforme se encontra no seu sumário “Aprova o
Regulamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e o seu respectivo Plano de
Ordenamento.”, tendo por finalidade, de acordo com o preâmbulo desse diploma, “(…)o objectivo
primordial de proteger os aspectos naturais existentes e defender o património arquitectónico e cultural,
ao mesmo tempo que se deveriam desenvolver as actividades artesanais e renovar a economia local
(…)”. No ponto 2, do artigo 3º, da secção 2, no capítulo II refere-se: “São consideradas no Plano de
Ordenamento as seguintes zonas: a) de agricultura, b) de conservação da natureza, c) de silvicultura e
silvo-pastorícia, d) de paisagem protegida, e) dos sítios classificados, f) de implantação urbana.” O
diploma regulamenta, estabelecendo, para cada uma destas classes de ordenamento, os objectivos e
as restrições associadas.
O Decreto-Lei 316/89 de 22 de Setembro vem, tal como se explicita no seu sumário
regulamentar proceder à “ (…) aplicação da convenção da vida selvagem e dos habitats naturais da
Europa” reconhecendo a necessidade de estabelecer, tal como define na alínea e), do ponto 1 do
artigo 12º “ (…) um cadastro nacional de habitats protegidos a tomar em conta nos planos de
ordenamento e desenvolvimento do território.”
O Decreto-Lei n.º 75/91 de 14 de Fevereiro de acordo com o seu resumo “Estabelece medidas
de protecção das aves que vivem no estado selvagem em território nacional” decretando no ponto 1 do
seu artigo 1º a “ (…) conservação das espécies de aves que vivem no estado selvagem em território
nacional (…) e de salvaguarda dos respectivos habitats.”, assinalando, no seu anexo 1, algumas
espécies identificadas no P.N.S.A.C.
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O Decreto-Lei 224/93 de 18 de Junho, amplia o número de espécies de aves referenciadas
no anexo I do Decreto-lei n.º 75/91, o que não é muito relevante para esta área protegida uma vez que
as espécies agora incluídas não ocorrem neste Parque Natural.
O Decreto-Lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro que, tal como se expressa no seu resumo
“Estabelece normas relativas à Rede Nacional de Áreas Protegidas” define um parque natural, no ponto
1 do seu artigo 7º como “ (…) uma área que se caracteriza por conter paisagens naturais, seminaturais
e humanizadas, de interesse nacional, sendo exemplo da integração harmoniosa da actividade humana
e da Natureza e que apresenta amostras de um bioma ou região natural.”
O Decreto-lei n.º 21/93 21 de Junho aprova a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Este
extenso diploma também é relevante já que, porventura pela primeira vez, os estados reconhecem,
como se expressa no seu preâmbulo que “ (…) a conservação da diversidade biológica é uma
preocupação comum a toda a humanidade”
O Decreto-Lei n.º226/97 de 27 de Agosto vem transpor para a legislação nacional, tal como
consta no seu preâmbulo, instrumentos que salvaguardem “Os sucessivos sintomas de desequilíbrios
nos ecossistemas, que se têm traduzido na degradação de habitats e paisagens (…) à custa de perdas
irrecuperáveis do nosso património natural (…) que diminuem a qualidade de vida das populações”.
Assim reconhece-se a necessidade de “ Estabelecer a criação de zonas especiais de conservação
(ZEC) que, conjuntamente com as zonas de protecção especial (ZPE), integrarão uma rede comunitária
denominada «Natura 2000»”. O diploma refere a necessidade de, no ponto 1 do artigo 3º, ser
elaborada “ (…) uma lista nacional e sítios, indicando os tipos de habitats naturais (…)”. Em seis
anexos, com um crescente grau de importância, são referidos os habitats e as espécies a considerar
para efeitos da sua aplicação, definição dos sítios bem como a restrições à captura, abate e transporte
de animais.
O Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril veio, no seu preâmbulo, estabelecer “ (…) a
regulamentação relativa à conservação da Natureza alicerçando-se em torno das directivas aves e
habitats (…) que (…) consubstanciarão em conjunto o instrumento de conservação comunitário por
excelência: a Rede Natura 2000.” Este diploma, para uma “ (…) maior eficácia e transparência (…)”,
tem por objectivo juntar num só instrumento legal outros Decretos-Lei, nomeadamente os n.os 75/91 e
226/97, já referenciados anteriormente.

771

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2000 de 5 de Julho teve por objectivo, como
consta no ponto 2 do seu preâmbulo “ A identificação cartográfica (…) com a identificação individual de
cada um dos sítios” de acordo com o definido no Decreto-Lei 140/99, dos sítios da Rede Natura 2000
no território nacional. No Anexo 1, consta o sítio com o código PTCON0015, denominado Serras de
Aire e Candeeiros, identificando, no Anexo III, os seus habitas naturais.
A Portaria 55/2002 de 28 de Agosto, apesar de se referir à delimitação de zonas de interdição
à caça, actualizando outros diplomas legais3, tem algum interesse uma vez que para a justificação
dessa actualização refere os valores naturais associados a esta Área Protegida. Com efeito no seu
preâmbulo pode ler-se “ Desse património natural merece especial realce a flora característica, com
vários endemismos associados aos calcários do Centro de Portugal, bem como os carvalhais residuais
presentes nas encostas. Em termos faunísticos, salienta-se a existência de um elevado número de
espécies, muitas das quais se encontram protegidas a nível nacional e internacional.”
O Decreto-lei n.º2004/2002 de 1 de Janeiro, vem prolongar o prazo de apresentação da
revisão dos Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas nas quais de inclui o P.N.S.A.C.4
A Lei n.º 49/2005 de 4 de Dezembro, veio clarificar algumas disposições relativas à
transposição para “(…) ordenamento jurídico português da Directiva nº 79/409/CEE (…)” uma vez que
se verificou que “(…) o Decreto-lei n.º 140/99 (…) não transpôs na íntegra as disposições das referidas
directivas(…)”, referindo-se portanto à criação e regulamentação das ZPE e ZEC que originaram a
carta da rede natura.

2.2 - Caracterização
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros está incluído num extenso território do
centro de Portugal, com notável uniformidade em termos geológicos. O reconhecimento desta
individualidade está bem patente num estudo de geografia física de 1949 em que se definem os seus
3

Nomeadamente revoga a portaria nº917/93 de 20 de Setembro
Com efeito encontra-se em fase final de elaboração a revisão do Plano de Ordenamento do
P.N.S.A.C.

4
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limites avançando com a designação de Maciço Calcário Estremenho5. Nesse trabalho o autor sintetiza
admiravelmente a Serra em oposição às suaves Colinas que a envolvem através da seguinte afirmação
que se pode ler na dedicatória desse trabalho “Devo também uma palavra de agradecimento (…) a
todos os anónimo, pastores e agricultores, que, no campo – depois do sacramental: Dirá, que me
importa? O Sr. anda a descobrir água? -, me forneceram de bom grado uma informação.”
Torna-se assim evidente que esta é uma paisagem cársica que se eleva violentamente das
paisagens suaves que com ela estabelecem fronteiras. Estas características originam uma grande
secura superficial, contrariada é certo, por uma enorme abundância de água subterrânea. Em termos
climáticos esta zona estabelece a transição entre um clima com características mais mediterrânicas e
mais atlânticas6. A Serra, tão bem identificada no imaginário popular, em oposição à Lezíria e ao
Bairro, é seca superficialmente mas ainda assim não tão árida como os figueirais características do
concelho de Torres Novas mais próximos duma paisagem algarvia7. Certas culturas, como a batata ou
o milho, aqui são de sequeiro, enquanto que nas terras baixas, onde abundam as águas superficiais
5

Referimo-nos a Martins (1949) que descreve esta zona, consciente da relação indissolúvel
entre o Homem e o meio, e definindo seus limites pela curva hipsométrica dos 200 metros que
individualiza uma vasta área cuja área (cerca de 70 000 hectares, segundo os nossos cálculos
uma vez que o autor não avança com uma estimativa de área), dentro da qual está incluída o
P.N.S.A.C., com características geológicas muito individualizadas.
6
A classificação climática de Thornthwaite caracteriza-a como pertencendo ao clima húmido,
mesotérmico para todos os casos e com grande deficiência de água no verão. É certo que
diferenciação entre climas não ocorre num âmbito geográfico tão restrito, ainda assim não
deixa de ser curioso verificar que no planalto de St.º António não se encontram medas
enquanto no de S.ão Mamede são comuns, apesar dos dois planaltos estarem afrontados um
com o outro a escassas centenas de metros. Pese a possibilidade de existir mais gado em St.º
António do que em S.ão Mamede, mas considerando também que o regime fundiário não tem,
ao que julgamos saber, diferenças significativas será lícito procurar uma outra explicação. O
facto do primeiro planalto ser acompanhado a Oeste pela Serra de Candeeiros, que o
ultrapassa em altura, o que não se verifica no segundo caso poderá ajudar a explicar esta
discrepância, possivelmente relacionada com a condensação da humidade dos ventos que
sopram do mar. Esta interpretação carece de maior rigor científico mas refira-se que, no
Livramento, à vista de Porto e Mós e justamente na transição entre os dois planaltos, existe
um espigueiro (que a norte de Fátima se tornam comuns), sendo que estas estruturas não
causam dúvidas quanto às suas características mais atlânticas que mediterânicas.
7
Também aqui se deve buscar nas características fisiográficas do maciço a explicação dado
que Torres Novas, pese embora proximidade do Tejo, se desenvolve sempre à sombra da
serra d’ Aire, que no seu ponto mais alto atinge o ponto mais elevado do maciço com 678
metros.
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são de regadio. É relevante o maciço funcionar como uma eficaz barreira de condensação, em relação
aos frescos ventos marítimos o que, aliado às características das argilas remanescentes da dissolução
do carbonato de cálcio8 que se acumulam nos covões (ou dolinas na designação cientifica), ainda para
mais acrescidas de matéria orgânica devido à intervenção de gerações de serranos, possibilitam pela
sua capacidade de retenção de água, o máximo aproveitamento da precipitação oculta9.
O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros estende-se por uma parcela significativa do
maciço, mais concretamente por 38 39210 englobando quase que na totalidade as duas serras (Aire e
Candeeiros), as duas depressões (Minde/Mira/Alvados/Alçaria e Mendiga/Arrimal/Alcobertas) e todo
planalto de St.º António, deixando de fora praticamente todo o planalto de S.ão Mamede. Entre os
valores naturais que alberga destaca-se, naturalmente, a diversidade das formas cársicas resultantes
da constante acção da água sobre o calcário, com uma paciência que só tem sentido à escala
geológica11. Pudemos falar de dolinas, uvalas, poldjes, algares, campos de lapiás…. Com efeito
presume-se que aqui, no território nacional, encontram-se os exemplos mais significativos do relevo
cársico. A flora12 apresenta características notáveis fruto da adaptação das plantas a um meio agreste,
onde o solo escasseia frequentemente e as deficiências hídricas originam soluções que só a natureza
se lembraria de explorar. Destacam-se os bosques de Carvalho-cerquinho (Quercus faginea), que vão
invadindo antigas terrenos agrícolas, ou a diversidade de espécies de orquídeas, com as suas
8

A terra rossa pela sua cor avermelhada em virtude dos óxidos de ferro.
Esta precipitação oculta será também responsável pela representatividade das matas de
carvalho-cerquinho (Quercus faginea), que no concelho de Torres Novas aparece
principalmente associado às linhas de água, ou ainda pela elevada diversidade de espécies de
anfíbios.
10
A área do Parque é normalmente referida como sendo de 38 900 hectares, este valor que se
apresenta diz respeito aos valores considerados no âmbito dos estudos da revisão do Plano de
Ordenamento.
11
Embora no seguimento de uma forte chuvada o regime episódico e torrencial dos cursos de
água origine o transporte de grandes quantidades de matérias desagregados e a sua
consequente deposição em zonas mais planas onde a torrente perde a sua energia. Este
fenómeno está bem patente na Fórnea, onde, no seguimento de chuvas torrenciais foram
arrastados para a base do anfiteatro enormes blocos de calcário.
12
Segundo Flor (2005) estão inventariadas no Parque Natural (e consequentemente na área
Sítio Rede Natura incluído nos seus limites) 570 espécies de plantas vasculares e 170
briófitos. Estão incluídas no Anexo BII 7 espécies, 9 no anexo BIV (incluindo as 7 anteriores)
e 4 no anexo BV do Decreto-Lei n.º 140/99 cuja redacção foi alterada pelo Decreto-Lei n.º
49/2005.
9
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inimagináveis estratégias de reprodução parasitando diversas espécies de insectos. Esta importância
do reino vegetal justificou, como veremos mais pormenorizadamente, a classificação deste Sítio de
Rede Natura . A fauna é também notável: 150 espécies de aves13, de mamíferos14, de répteis e
anfíbios15.
Mas de todos os elementos que valorizam este território é porventura a sua ocupação humana
que lhe confere maior especificidade. Pias, cisternas, eiras, covas do bagaço, fornos de cal…Estes são
apenas alguns dos elementos que possibilitaram a colonização deste espaço tirando partido das suas
características climáticas e geológicas. Mas a leitura que os serranos fizeram da sua serra conduziu à
construção do elemento que domina paisagem e que se tornou, para os visitantes o seu ex-libris…
Falamos evidentemente das paredes e outras construções em pedra seca, que sobem pelas encostas,
que acompanham os vales, que deambulam pelos planaltos e que são razão de ser do presente
trabalho.

O Sítio PTCO-0015 – Serras de Aire Candeeiros
O Sitio Serras de Aire e Candeeiros, com 31 771 hectares tem, incluídos dentro da área do
Parque, 23 750 hectares, estendendo-se a Norte para o Planalto de São Mamede e, a Sul, embora
com menos expressão, acompanhando o contraforte da Serra de Candeeiros. Assim verifica-se que,
aproximadamente 75% da totalidade do Sítio de Rede Natura dentro dos limites da área Protegida,
correspondendo a 62,8 % da totalidade da área desta. De acordo com o Plano Sectorial para a Rede
Natura16, elaborado pelo Instituto da Conservação da Natureza em 2006, este Sítio da Rede Natura, foi
modelado pela acção do homem através do fogo, do pastoreio e da agricultura. Predominam as
13

De que se destacam a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrocorax pyrrocorax), O bufo-real
(Bubo bubo) ou a águia-cobreira (Circaettus gallicus), para citar apenas 3 das 12 espécies
que constam do anexo 1 do Decreto-lei n. º 49/2005.
14
Entre as quais se incluem 17 espécies de morcegos.
15
Para esta notável diversidade de espécies contribui a elevada humidade atmosférica mas
também o facto de as populações, através da construção de pias, possibilitar a sua reprodução
implementado locais com água.
16
Que aborda a totalidade da área do Sítio e não apenas a incluída dentro dos limites da AP.
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formações cársicas sendo característicos os muros de pedra seca. Verifica-se a existência de vestígios
de carvalhal e de azinhal nas zonas mais secas ou de maior continentalidade. O olival é omnipresente
com pastagens sub-coberto. Tem um elevado valor para a conservação da vegetação e da flora
atendendo a que as particularidades da morfologia cársica influenciaram a distribuição de espécies
adaptada a zonas rochosas e secas, sendo rica em elementos calcícolas raros. O seu elenco florístico
é notável, não só pela sua diversidade, como também pela presença de inúmeras espécies raras e/ou
ameaçadas, muitas delas endemismos ibéricos ou lusitanos. Estão classificados 17 habitas, 7 dos
quais prioritários.

3 - As construções em pedra seca – funcionalidade e tipologia
As construções em pedra seca resultam, em primeiro lugar, da necessidade de arrumar a
pedra proveniente da despedra dos terrenos. O que sobra nestes relevos calcários é a pedra que aflora
à superfície como ossadas descarnadas do verdadeiro esqueleto da serra; o que escasseia são solos
agrícolas. Gerações de serranos, numa labuta diária, arrumaram a serra construindo esta paisagem de
muros (ou paredes como preferem chamar-lhe) conquistando terrenos que, mercê do seu trabalho, se
tornaram produtivos. Tanto que é assim que para além destas construções lineares existem também
maroiços, caneiros e casinas 17. Para além desta função principal existem muitas outras: salvaguarda
de terrenos agrícolas da entrada ou da saída do gado, delimitação de propriedades, suporte de terras,
impedir o acesso às bocas dos algares…. A sua funcionalidade é assim muito diversificada. Mas a
economia dos dias de hoje não se compadece do esforço hercúleo dos antepassados e a maquinaria
existente permite, com efeitos tantas vezes nefastos, substituir com rapidez e em áreas muito
superiores, o esforço braçal e ferramentas mais primitivas como a picareta, a alavanca, o alfece! Por
isso tantos muros estão arruinados e a natureza a par com o desprezo dos homens, encarrega-se de
destruir muitos outros. Mas não se pense que estas construções não mantêm ainda sua
funcionalidade. Em muitos locais da serra, especialmente no planalto de St.º António, as pessoas
17

Mota (1999) e Pereira (2003 e 2007) abordaram já esta temática caracterizando cada uma
destas estruturas pelo que não há necessidade de grande pormenorização.
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continuam a zelar pela sua manutenção porque as funções para que foram construídos, em particular
as que se referem à delimitação de pastagens, continuam a ter significado. Aqui a ali ainda se
constroem novos muros mas os mais velhos, que dominam esta técnica, que só aparentemente
parece ser simples, já vão escasseando.
Quanto à sua tipologia, sem prejuízo de eventuais estudos mais exaustivos, podem agrupar-se
em 7 tipos diferentes18.
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Figura 1- Traçado labiríntico
Traçado labiríntico (figura 1)- Ocupa principalmente os planaltos muitas vezes associado à delimitação
de pastagens para as vacas associado ao olival. Ainda está bem conservado uma vez que continua
funcional.

18

Mota (1999) terá sido o primeiro a abordar este tema sem bem que sem elaborar uma carta
exaustiva para toda a área.
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Figura 2 – Traçado rectilíneo
Traçado rectilíneo (figura 2) – Ocupa as zonas agrícolas das áreas mais baixas e com uma certa
dimensão. É perpendicular às encostas uma vez que resulta da divisão, por herança, das parcelas,
assegurando assim que cada folha mantém as mesmas características em termos de fertilidade.
Apesar dessas manchas agrícolas, por norma, ainda continuarem a ser utilizadas, nota-se já um certo
abandono.
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Figura 3 – Traçado sinuoso
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Traçado sinuoso (figura 3)- Dispõe-se ao longo dos vales acompanhando as linhas superficiais de
drenagem (apesar do escoamento ser principalmente endorreica) assemelhando-se a um curso de
água e aos seus afluentes. No geral estão abandonados.
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Figura 4 - Traçado circular
Traçado circular (figura 4) – Ocupa zonas de planalto e encostas não muito declivosas salvaguardando,
da entrada do gado, pequenas bolsas de terrenos agrícolas. Estas áreas estão por norma ao abandono
ou então são utilizadas para a instalação de pequenas manchas de eucaliptos. Por vezes delimitam
dolinas acentuando as suas características circulares, não raro constituindo-se como um círculo
envolvido por outro unidos por muros radiais
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Figura 5 – tracejado
Tracejado (figura 5)- Não foi considerado no âmbito do presente trabalho. Corresponde a caneiros ou
presas que foram construídos nas encostas mais declivosas, em áreas bem definidas, para instalação
de oliveiras. Resultam da despedra da cova onde depois era colocada terra e estrume para assegurar
a viabilidade da árvore. Têm o formato de meia-lua acompanhando as curvas de nível. Estão ao
abandono, uma vez que a manutenção do olival nesses terrenos já não tem viabilidade económica,
mas, dada a exiguidade de solo que dificulta a colonização por outra vegetação, ainda perfeitamente
visíveis.
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Figura 6 – Traçado paralelo
Traçado paralelo (Figura 6) – Corresponde a zonas de socalcos que a acompanham vales muito
pequenos nas encostas (valeiros). Estão no geral abandonados.
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Figura 7 –Traçado pontual
Traçado pontual (figura 7) – Correspondem a maroiços e casinas normalmente situados em
zonas de planalto embora também possam ser encontrados em certos locais das maiores depressões.
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Não foram contabilizados para efeito do presente trabalho até porque a sua digitalização fui feita por
pontos e não por linhas.
4 - Metodologia de Análise
Com base na cartografia dos Habitats Sítio da Rede Natura Serras de Aire e Candeeiros (Figura 8),
procedeu-se ao recorte da mesma apenas para a área do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, com base no limite do mesmo (Figura 9).
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Figura 8: Habitats da Rede Natura para o Sítio PTCO – 0015
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Figura 9: Habitats da Rede Natura para o Sítio PTCO- 0015, incluído dentro do PNSAC
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Cada mancha poligonal está codificada com uma classe que corresponde a um habitat ou uma
composição de habitats.
Na tabela 1 apresenta-se a descrição sumária de cada habitat, estando agrupados, de acordo
com a memória descritiva do documento de revisão do Plano de Ordenamento do PNSAC19, segundo o
seu interesse conservacionista local ou regional em quatro categorias diferentes sendo os prioritários
assinalados a negrito.
I. Habitats com componente hidrológica:
3170

Charcos temporários mediterrânicos.

3150

Lagos eutróficos naturais com vegetação do tipo Magnopotamion ou Hydrocharition.

3290

Cursos de água mediterrânicos intermitentes

II. Habitas endémicos, paleoclimáticos e de tipicidade biótica ou abiótica regional:
6210

Formações naturais secas e fácies de desmatação em calcários (Festuco
brometalia) – importantes habitats de orquídeas.

8240

Rochas calcárias nuas.

5230

Matagais de Laurus nobilis.

8210

Vegetação casmófita das vertentes rochosas calcárias.

8130

Depósitos rochosos de vertente mediterrânicos ocidentais.

8310

Grutas não exploradas pelo turismo.

5110

Formações estáveis de Buxus sempervirens das formações rochosas calcárias
(Berberidion p.).

9230

Carvalhais galaico-portugueses com Quercus pyrenaica.

19

Se bem que nesse documento sejam referidos como existentes no PNSAC 3 habitats que
não se encontram inventariados na carta da Rede Natura utilizada para efeito do presente
trabalho: 3290- cursos de água mediterrânicos intermitentes, 5110- formações estáveis de
Buxus sempervirens em formações calcárias (Berberidion p.p.) e 5335-matos
termomediterrânicos de Cytisus e Genista. Estes 4 habitats não são considerados neste
documento.
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III. Habitats prioritários com excelente representatividade e excelente ou bom estado de conservação:
6220

Subestepes de gramíneas e plantas anuais (Thero-Brachypodietea).

6110

Prados calcáreos cársicos (Alysso-Sedion albi).

IV. Habitats de comunidades no seu óptimo ecológico:
9330

Florestas esclerófilas mediterrânicas: florestas de Quercus suber.

9340

Florestas esclerófilas mediterrânicas: florestas de Quercus rotundifolia.

9240

Carvalhais de Quercus faginea.

V. Outros habitats:
5330

Matos termomediterrânicos pré-estepários de todos os tipos.

5335

Matos termomediterrânicos de Cytisus e Genista.

6410

Prados de molíneas em calcário e argila (Eu-Molinion).

6420

Prados mediterrânicos de ervas altas e juncos (Molinio-Haloschoenion).
Tabela 1: Descrição dos habitats
O mesmo procedimento foi utilizado para o tema de muros (Figura 10 e Figura 11), produzido a

partir da fotointerpretação/vectorização dos ortofotomapas produzidos para o ICNB em 2002 e com
apoio da cartografia militar 1:25000 do Instituto Geográfico de Exército.
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Figura 10: Muros de Pedra no PNSAC
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Figura 11: Muros de Pedra dentro de habitats.
O tema dos muros foi intersectado com o tema da rede natura a fim de se codificar cada muro com a
classe da rede natura em que o mesmo se insere. Este procedimento permitiu posteriormente
identificar para cada classe da rede natura o comprimento total dos muros (Tabela 2).
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Tabela 2
Classes Rede Natura

Área por classe (ha)

Comprimento de muros (Km)

1

412,69

41,38

10

243,56

8,18

11

6,39

0,00

12

178,90

40,98

14

59,20

6,01

15

749,00

33,83

16

4540,20

355,69

17

52,92

4,11

18

15,83

0,16

19

1838,14

111,01

2

239,47

28,29

20

1418,21

225,61

22

115,94

19,23

23

20,50

0,00

24

604,97

93,88

25

87,28

33,90

26

51,23

9,70

27

80,65

18,63

28

3419,66

891,05

29

423,72

28,81

3

58,76

6,40

30

2305,84

237,18

31

1407,00

151,91

32

1348,05

107,41

33

135,27

35,71

34

7,28

0,00

35

199,93

13,95

36

129,94

1,41

37

1,48

0,17

789

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

38

402,25

38,13

39

0,48

0,07

4

3,28

0,14

5

8,24

1,52

6

19,69

1,95

7

2,75

0,39

8

2831,35

267,24

9

330,30

33,47

23750,35 ha

2847,54 km

68%

59%

Total
% doTotal

Os dados representados na tabela 2 foram representados respectivamente no gráfico 1 e gráfico 3.
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Gráfico1: Classes da Rede Natura do PNSAC (Hectares)

790

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Verifica-se, através da análise do gráfico 1 e 3 que existem 10 classes dominantes e que as
restantes têm pouca expressividade, 9 das quais são residuais. Das 10 classes dominantes é ainda
significativo que 4 delas ocupam 54% do território.
Importa referir que o facto de certos habitats estarem representados numa área mínima, sem
expressão em termos territoriais não diminui a sua importância em termos locais ou regionais. Este
facto compreende-se facilmente se considerarmos que a composição de habitats menos
representada20 refere-se a situações em que a presença de água é importante, sendo assim de grande
importância em termos locais e por outro lado compreensivelmente escassos numa zona de
características calcárias.
É também relevante considerar que, normalmente, conforme se constata da observação da
figura 8 e 9, os diversos habitats não aparecem isolados mas sim em composições de conjuntos de
habitats em que a importância de cada um aparece por ordem decrescente da esquerda para direita.
14%

18%

3%
3%
6%
14%
6%

6%
12%

8%
10%
16

28

8

30

19

20

31

32

15

24

outras

Gráfico 2: Relação percentual das classes mais representativas da Rede Natura PNSAC

20

Correspondendo ao nº 39 – 3150+6410+6420, respectivamente Lagos eutróficos naturais
com vegetação do tipo Magnopotamion ou Hydrocharition, Prados de molíneas em calcário e
argila (Eu-Molinion) e Prados mediterrânicos de ervas altas e juncos (MolinioHaloschoenion)
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Quanto à relação existente entre o comprimento dos muros e a totalidade da área de Rede
Natura dentro da AP, verificamos, da análise da tabela 2, que apenas 59% estão incluídos no interior
das manchas de habitats identificados, representando estes 68% da área total do parque natural.
No que respeita à distribuição dos muros por classes de habitats ou composição de habitats de
rede natura constata-se que a distribuição do comprimento dos muros pelas diferentes classes não
está apenas relacionada o tamanho da área. Isto é, apesar de existir uma relação positiva forte que
relaciona o comprimento de muros e área de rede natura, existem algumas discrepâncias importantes.
Com efeito 32% do comprimento dos muros encontra-se classe nº 28 da rede natura em 2º lugar em
termos de área, e apenas 14% do comprimento total dos muros está representado classe n.º 16 que
ocupa a maior área. Esta relação pode ser explicada analisando composição de habitas de cada uma
das classes de Rede Natura, já que aquela com maior área (n.º 16) refere-se a habitats de matos e
vegetação casmofítica21 e aquela com maior representatividade, em termos de comprimento de muros,
refere-se composição de 4 habitats onde também aparecem aquelas comunidades vegetais mas
predominam as sub-estepes e os prados22. Também a classe identificada com o número 9 em termos
de composição de habitats de rede natura aprece em 5º lugar em relação ao parâmetro área mas em
7º relativamente ao parâmetro comprimento sendo interessante verificar que é também composto
maioritariamente por matos termomediterrânicos pré-estepários a que se associam também carvalhais
de Quercus faginea.

21

Refere-se a vegetação que coloniza fissuras verticais e horizontais estreitas de rochas
carbonatadas destacando-se várias espécies de Pteridófitas mas também outras espécies
importantes como o Narcissus calcicola que é um endemismo lusitano.
22
O cruzamento destes dados com a carta de declives poderia também ajudar a explicar estes
resultados sendo previsível a existência de um maior densidade de muros em zonas de menor
declive.
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Gráfico3: Comprimento de Muros por Classe da Rede Natura do PNSAC (Quilómetros)
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Gráfico 4: Relação percentual do comprimento de Muros das classes da Rede Natura do PNSAC
Outro a considerar é a sensibilidade dos habitats ao abandono da intervenção humana.
Segundo o relatório do POPNSAC a generalidade dos habitats é sensível a alterações profundas de
uso do solo provocadas pela intensificação das actividades humanas, incluindo o turismo. Por essa
razão integraram níveis de protecção mais restritivos que ou seja que condicionam alterações
profundas do uso do solo, assim como actividades que impliquem afectação directa das condições de
conservação destes habitats. Há no entanto um conjunto relativamente restrito de habitats, de grande
valor de conservação, que dependem de alguma perturbação periódica que durante centenas de anos
foi assegurada pela actividade de pastorícia. Quando as actividades humanas que os condicionaram se
interrompem, ou diminuem de intensidade, estes habitats tenderão a evoluir para fases mais
avançadas da sucessão de que fazem parte.
O tema de sensibilidade ao abandono (Figura 10) refere a ausência de maneio/uso de certos
espaços ocupados por habitats para os quais existe uma comprovada relação causa efeito com
factores antrópicos.
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Figura 10: Sensibilidade dos habitats ao abandono
Assim o tema resultante da intersecção entre os habitats da rede natura e os muros foi também
cruzado com um tema produzido para a revisão do Plano de Ordenamento do PNSAC, que caracteriza
os habitats em função da sua sensibilidade ao abandono (Tabela 3).
Tabela 3
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Grau de Sensibilidade

Área por classe (ha)

Comprimento de muros (Km)

Não aplicável

1042,1

90,9

1 (baixa)

9451,7

792,5

2 (média)

7771,8

1438,7

3 (alta)

5484,6

525,3

3%

18%

4%

23%

28%

40%
33%

51%

0

1

2

3

Gráfico 5:

0

1

2

3

Gráfico 6:

% de habitats por grau

% de comprimento de muros de

de sensibilidade ao abandono

de sensibilidade ao abandono

Da análise dos gráficos 5 e 6 verifica-se que, em relação à sensibilidade dos habitats
relativamente à diminuição de determinadas intervenções humanas, não parece ser possível
estabelecer uma relação entre a área desses habitats e comprimento dos muros aí existentes. No
entanto, não deixa de ser significativo que 51% do parâmetro comprimento esteja presente em apenas
35% do parâmetro área se bem que este se refere a habitats em que a sensibilidade ao abandono é
média.

5 - Análise estatística dos resultados
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É importante, pela presença constante de estruturas de pedra (muros) no Parque Natural da
Serra de Aire e Candeeiros (PNSAC), investigar e compreender a relação, causal ou não, entre a
distribuição espacial dos muros e a classificação das diferentes zonas do parque, consoante a classe
de habitats naturais ou semi-naturais (Rede Natura 2000).
Na fase actual do trabalho, utilizou-se uma variável agregada para quantificar a presença das
estruturas muradas, independente da existência de diferentes tipologias, nomeadamente o
comprimento total de todos os muros (variável MUR). Consequentemente, sendo a cartografia de base
aquela correspondente ao uso do solo no PNSAC, associou-se a cada polígono um valor
correspondente à presença das estruturas muradas.
Interessa, antes de mais, quantificar a relação entre a dimensão de cada polígono, medida pela
sua área (hectares) e o valor da variável MUR. O gráfico 7a apresenta a relação para as 10 classes
dominantes e o gráfico 7b para as restantes23. Observa-se também no gráfico7a que a relação, ainda
que positiva, não é muito forte, o que é comprovado pelo valor do coeficiente de correlação linear de
0,35 (valor nulo para um nível de significância de 90%). Para as restantes classes (gráfico 7b), a
relação é bem mais forte, o que é comprovado pelo valor do coeficiente de correlação de 0,78 (valor
significativamente diferente de zero para um nível de significância de 99%).

23

Os valores originais foram normalizados para uma distribuição de media zero e desvio
padrão igual à unidade.
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Gráfico 7a e 7b: Relação entre a área e a variável MUR associada a cada polígono (valores standard)
A análise dos valores para as 10 classes dominantes, que juntas representam 89% da área
total do parque, permite identificar, para cada classe, a relação média entre dimensão e estruturas
muradas (gráfico 8). É significativo referir que a classe 28 regista um valor bastante elevado relativo ao
cumprimento total dos muros (cerca de 5 desvios padrão acima da média). Sendo verdade que esta
classe ocupa o segundo lugar em termos de área total no PNSAC, a expressão das estruturas muradas
é bastante significativa. Em relação à classe 5, a segunda com maior expressão no parque, regista um
total de comprimento de muros abaixo da média.
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Gráfico 8: Relação entre área e MUR (10 classes dominantes)
6 - Conclusão
Apesar de existir alguma relação entre o comprimento de muros e as áreas do Parque
classificadas como Rede Natura, essa relação não parece ser muito evidente.
Talvez que uma abordagem especificando a área de ocorrência e dimensão de cada uma das
diferentes tipologias de muros, pudesse acentuar essa relação pelo menos para certos habitats ou
composições de habitats. O seu relacionamento com os habitats prioritários poderia também ser
interessante tal como investigar a relação entre a tipologia das construções com as classes altimétricas
e, principalmente, com a carta de declives ou a carta de exposições.
É evidente em que os muros podem favorecer este ou aquele habitat tanto por
impedirem a entrada de factores de perturbação como por os conterem no seu interior. Também parece
óbvio que a sua construção origina um habitat propício para determinadas espécies de plantas em
especial aquelas que colonizam fendas como sejam as espécies de pteridófitas. Afinal a sua principal
razão de ser, despedrar o solo para instalação de plantas produtivas poderia também ser um factor
benéfico para determinados tipos de habitats, mas um inconveniente para outros. Refira-se o aumento
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da área de carvalho-cerquinho invadindo antigos terrenos agrícolas e o exemplo das espécies
casmófitas. Para aquele parece poder concluir-se que os muros favorecem a espécie já que uma maior
profundidade de solo e uma menor quantidade de pedras lhe é benéfico; já para estas (as plantas
casmófitas) os muros poderão ser um factor negativo já que potencialmente diminuem o habitat
disponível. Muitos outros factores poderiam ser enumerados como o ensombramento, a protecção dos
ventos, ou até a possibilidade de funcionarem como pequenas barreiras de condensação.
Apesar do presente trabalho poder servir para aumentar o reconhecimento do esforço
dispendido na construção dos muros e do seu inegável valor paisagístico, é inconclusivo quanto a
existir uma relação forte entre o aumento da área dos muros numa determinada parcela do território e
os valores naturais que levaram à sua classificação enquanto habitat ou composição de habitats da
rede natura.
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A GIS based model to estimate the species-specific Biogenic Volatile Organic
Compounds (BVOC) emissions from some Italian terrestrial ecosystems
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Abstract
A GIS model has been developed to estimate of the BVOC-specific emissions from plant species
dominant in Italian forest ecosystems. BVOC play an important role in climatic changes because they
are capable to produce tropospheric ozone and secondary organic aerosols (SOA), when exposed to
the UV radiation in the presence of sufficient amounts of nitrogen oxides (NO and NO2). SOA can act as
cloud condensation nuclei (CCN), that affect the radiation balance of the earth by promoting cloud
formation. The model allows to estimate the emissions of individual components formed by the plant
through different biochemical pathways. The model is unique because until now, biogenic emission has
been expressed only in terms of isoprene and total monoterpenes. By expressing the emission in terms
of individual components, it is possible to account for the different reactivity they have in the
atmosphere. The model introduces also emission algorithms of BVOC in which the phonological
changes of the plant are taken into due account. The method provides high-resolution maps (daily or
hourly) of BVOC-specific fluxes providing that adequate vegetation and meteorological maps are
available.
Keyworks: Volatile organic compounds, monoterpenes, GIS, light, temperature.
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INTRODUCTION
Volatile organic compounds (VOC) are important components of the atmosphere because they produce
tropospheric ozone, photochemical oxidants and secondary organic aerosols (Kanakidou et al., 2005),
when irradiated by the UV light in the presence of nitrogen oxides (NOx). On a global scale emission of
biogenic VOC (BVOC) from terrestrial vegetation is one order of magnitude higher than that of
anthropogenic VOC (AVOC) produced by man-made activities (Guenther et al., 1995). Although BVOC
emission mainly occurs in tropical areas, it is also important in temperate regions of the earth. In many
industrialized countries of Europe, BVOC emission is comparable to AVOC emission in terms of mass
(Friedrich and Obermeier, 1999). However, natural emission is generally more reactive than the manmade one because id composed most by isoprenoid compounds able to react fast with OH radicals to
produce ozone, and with ozone to produce secondary organic aerosols (SOA). Isoprenoid compounds
can be classified into three main classes: isoprene and hemiterpenes having 5 carbon atoms in the
molecule, monoterpenes with 10 carbon atoms in the molecule and sesquiterpenes with 15 carbon in
the molecule. In general, isoprene and monoterpenes are, by far, the most abundant BVOC emitted by
plants. So far, national and international emission inventories have been expressed in terms of isoprene
and the whole content of monoterpenes. This approach has several limits, the most important one is
that the class of monoterpenes is composed by several members (the most abundant are about 10-12)
displaying different reactivity toward OH radicals and ozone (Atkinson and Arey, 2003), and different
potentials of SOA production (Hoffmann and Warnke, 2007). In some cases, the difference between the
chemical behavior of some monoterpenes is the same as that of some monoterpenes with isoprene.
While BVOC-specific emission inventories might appear not so important for plant physiologists, they
are extremely important for modeling tropospheric ozone and SOA formation. Their creation is,
however, not so easy because it requires a knowledge of speciated emission, and its variation as a
function of the biological processes controlling the production and emission of isoprenoids. Until
recently, it was believed that monoterpenes were emitted only by conifers and their release controlled
by the needle temperature. All other vegetation species were believe to emit isoprene with a mechanism
that was dependent on light and leaf temperature (Fall, 1999). Recent studies performed on European
evergreen oaks (Ciccioli et al.; 1997, Pio et al., 2005) and deciduous species of Europe (Dindorf et al.,
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2006) and Amazonia (Kuhn et al., 2002) have clearly shown that both evergreen and deciduous species
can emit monoterpenes with the same light and temperature dependent mechanism followed by
isoprene-emitting plants. Other studies have also shown that not all conifers emit monoterpenes in a
temperature-dependent mode. Some conifers (Grabmer et al., 2006 ; Staudt et al., 2000) common in
Europe emit isoprene and monoterpenes in a light and temperature dependent fashion. To get reliable
emission data, plant-specific algorithms needed to be developed based on laboratory and field
observations. While short term variations were adequately described by the algorithms developed by
Guenther et al. (1995) for temperature and for light and temperature-dependent emission, no
seasonality terms were included to account fro the phenological variations of plants.
This paper report a novel method to derive BVOC-specific emission inventories starting from vegetation
maps. Using laboratory and field data, BVOC-specific maximum emission factors (E°max) were
measured for some prevalent species in Italy. Proper algorithms were developed to predict diurnal and
seasonal variations of isoprene and individual monoterpenes from these species. Preliminary BVOCspecific emission maps for some vegetation species relevant in Italian ecosystems were obtained by
creating an emission model in a GIS ambient. The model has been created with a such spatial (1km x
1km) and temporal resolutions (1h) that are fully compatible with those needed for the analysis of
photochemical smog event occurring at the smaller scales (local production). The model can used as
input in photochemical models following either a Lagrangian or an Eulerian approach.

EXPERIMENTAL
1) Structure of the BVOC-specific emission model and equations and algorithms used in it.
The general equation used in the model is that recently proposed by several authors (Ciccioli et al.,
2003; Staudt et al., 2000; Schnitzler et al., 1997) to account for seasonality effects. It states that the
emission of a given BVOC from a terrestrial plant is given by
E =E°max* Cs * CT * CL

(1)

Where E° max is the maximum value of the annual basal emission in mg m-2 of leaf surface h-1, i.e. the
one measured at 30°C and 1000 mol m-2 h-1 of the photo-synthetically active radiation (PAR), Cs is a
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seasonal term accounting from changes in emission due to plant phenology and CT and CL are the
terms describing the dependence of emission from the temperature and photosynthetic active radiation
(PAR), respectively. This general equation has two basic forms as a function of the algorithm followed
by plants in the emission.
In isoprene and monoterpene emitting plants following a temperature and light dependence of emission,
none of the correction factors terms of equation (1) is constant and equal to 1. As pointed out by Ciccioli
et al. (1997), both terms proposed by Guenther (1997) for CT and CL for isoprene emitting plants hold
also for those emitting monoterpenes. Different seasonality terms need instead to be used if the plant is
an evergreen oak (Ciccioli et al., 2003), a conifer (Staudt et al., 2000) or a deciduous tree (Schnirzler et
al., 1997). For these type (L+T) of emitters eq. 1 becomes:
EL+T =E°L+T max * Cs * CT * CL
where:
CL =

α * c L1 * PAR
1 + α 2 * PAR 2

(2)

(3)

and
cT 1 (T − Ts )
RTs T
c (T − TM )
+ exp T 2
RTs T

exp
CT =
CT 3

(4)

where α=0.0027, cL1=1.066, cT1=95.000 J mol-1, cT2=230.000 J mol-1, cT3=0.961, L= PAR (µmol m-2 s-1),
T=Leaf temperature (°K), TM=314 °K, TS=303 °K).
In the case of plants whose mono and sesquiterpenes emission only depends on temperature, such as
many conifers, the term CL in eq. 1 is equal to 1 and CT= e- (T-TS) (Guenther et al., 1997), where is a
term ranging between 0.07 and 0.9. Guenther et al.(1997) have proposed an average term of 0.09. For
these plants eq. (1) simply becomes:
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ET =E°Tmax * Cs * CT

(5)

For the seasonality term, the one proposed by Ciccioli et al. (2003) for evergreen oaks emitting
monoterpenes in a light and temperature dependent fashion can be used also for these plants.
The possibility also exists that plants have both mechanisms active. This is the case, for instance, of
Picea abies Karst (Grabmer et al., 2006). In these cases the individual BVOC emission is given by a
combination of eq. 2 and 5 (Ciccioli et al., 2005):
E total = EL+T + ET

(6)

This innovative approach to calculate a BVOC-specific emission requires that:
1) E°

max,

either for plants of the L+T or T type, is known for individual hemiterpenes,

monoterpenes, sesquiterpenes and oxygenated BVOC.
2) Vegetation maps are available for individual plant species and not for ecosystem types (such
as broadleaf forests), because similar vegetation species (such as many oaks and conifers)
dramatically differ in the compounds emitted and in the value of E°max .
3) Maps of surface temperature and PAR with high temporal and spatial resolution are needed for
the calculation. The minimum temporal resolution should be in the order of one day.
4) Since plant emission is usually expressed in mg g-1 of dry emitting mass (either leaf or needles)
h-1, an estimate should be made of the amount of emitting mass per unit of surface of forest,
and for each ecosystem.
5) Algorithm for assessing differences in temperature and light through the canopy should be
developed.
Unfortunately not all of these information are always available. Particularly critical are those relative to
point no. 1 and 2, because no attention has been paid in the past to the seasonality of basal emission.
For this reason, some specific measurements were performed in the frame of this work on the most
relevant plant species present in Italian ecosystems. For the same reason, the application of the model
was restricted to those plant species whose BVOC-specific E°max were measured and emission maps
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were available. As far as point 4 is concerned, data estimated from Lenz et al. (2002) were used in our
model. The algorithm developed by Ciccioli et al. (2005) was used to estimate the contribution of the
various portions of the canopy to the net surface emission from the stand. Besides this, other
parameterizations were performed on the meteorological parameters. For instance, a linear correlation
was used to convert the total radiation given in the meteorological maps into PAR and procedures were
developed to derive diurnal values of temperature and light from daily values.
The model was developed in a ARCGIS 9.2 (ESRI Italia S.p.a.), ambient because it was more suitable
for complex calculations than the one in which all maps were supplied (IDRISI Kilimanjaro, Clark Labs
USA).
2) Maximum basal emission determinations
A specific campaign was performed in July-August 2007 to determine E°max for the most relevant
species present in Italian ecosystems. Species investigated were: Quercus cerris, Castanea sativa,
Fraxinus ornus, Quercus suber, Acer platanoides, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior
and Pinus pinaster. Emitting biomass was placed into enclosures where T was maintained constant.
Determinations were carried out when the plant was in the dark (emission T dependent) and at 1000
mol m-2 h-1 (emission L+T dependent) of PAR. Three dark-light cycles were performed for each plant
species, using three different specimens. The main physiological parameters (such as photosynthesis,
evapotranspiration and the stomatal conductance) of the emitting biomass were controlled to be sure
that plants were healthy, and not subjected to biotic and/or abiotic stresses. The emission was
controlled on line with PTR-MS supplied by Ionicon Analytik Ges.m.b.H. Innsbruck, Austria. This
instrument provided values of isoprene, total monoterpenes and some oxygenated VOC (namely
methanol, acetaldehyde and acetone). Parallel sampling of the emission was performed on cartridge
filled with solid sorbents (Tenax GC and Carbopack B, supplied by Supelco, USA) able to retain
isoprene, monoterpenes and high molecular weight oxygenated BVOC. Six traps for each specimen
were collected and they were analysed by two different laboratories using a MSD, 5970 (Hewlett
Packard, Palo Alto, Ca, USA) connected to a GC 5890 from the same company. Traps were thermally
desorbed and compounds identified and quantified with the technique described in Ciccioli et al.(2002).
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RISULTS AND DISCUSSION
1) BVOC-specific maximum basal emission values used to model plant emission from some
Italian ecosystem.
Table 1 summarizes the results obtained on the various vegetation species that were investigated in the
laboratory during the July-August campaign held in 2007.
Table 1- Values of E°max of isoprenes (Iso) and total monoterpenes (Mt) in mg g-1-1
experiments obtained in the laboratory experiments performed in July-August 2007.
30°C 1000 mE

E°max Mt (L+T) and T

E°max Iso (L+T)

g g(DW)-1h-1

g g(DW)-1h-1

Quercus cerris

0.16

0.10

Castanea sativa

3.22

0.00

Fraxinus ornus

0.00

0.00

Quercus suber

37.86

0.00

Acer platanoides

0.14

0.03

Fagus sylvatica

11.19

0.06

Carpinus betulus

2.12

0.06

Fraxinus excelsior

0.27

0.00

Pinus pinaster

0.08

0.02

Species

Tables 2 and 3 provide an example of the type of input required by our GIS model. Some of these
emission rates (such as the one of Castanea sativa, Fraxinus ornus, Acer platanoides and Carpinus
betulus) have never been reported before, whereas others (such as Fagus sylvatica) have already been
measured in the field (Dindorf et al., 2006). Data obtained further supported early observations (Csiky
and Seufert, 1999) indicating that the most abundant oak in Italy (Quercus cerris) is a non-emitting

808

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

plant, in contrast with all other oaks that behave as strong isoprene (Quercus rubra) (Steinbrecher et al,
1997) or monoterpene (Quercus ilex) emitters (Ciccioli et al., 1997). Original are also the data on
oxygenated BVOC emission. Often for them, a constant value is assumed in emission inventories. Our
data show that this is not correct. Although available they cannot still be used in our model because
their dependence on environmental parameter is still uncertain or unknown.
It is worth noting that field data of BVOC-specific emission measured on a forest of Fagus sylvatica
perfectly fitted the one we collected in laboratory experiments.
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Table 2- BVOC-specific maximum basal emission rates ( g g (DW)-1 h-1) measured in the
chestnut tree (Castanea sativa) in July-August 2007.

Castanea sativa (youngLeaf cuvette)

Compound

E°max (L+T)

E°max (T)

Hemiterpenes

Isoprene

0.00

0.00

Monoterpenes

Tricyclene

0.00

0.00

Thujene

0.02

0.00

a-Pinene

0.11

0.00

Camphene

0.03

0.01

Sabinene

2.21

0.05

b-Pinene

0.12

0.00

Myrcene

0.21

0.00

a-Phellandrene

0.00

0.00

a-Terpinene

0.00

0.01

p-Cymene

0.00

0.00

1,8-Cineol

0.02

0.00

b-Phellandrene

0.04

0.02

Limonene

0.08

0.00

cis-b-Ocimene

0.05

0.01

tr-b-Ocimene

0.28

0.05

g-Terpinene

0.01

0.00

Terpinolene

0.01

0.00

Linalool

0.03

0.00

Methanol

0.46

0.00

Acetaldehyde

0.04

0.23

Oxygenated BVOC
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Table 3- BVOC-specific maximun basal emission ( g g (DW)-1 h-1measured on the chestnut tree
the cork tree (Quercus suber) in July-August 2007.
Quercus suber (young Leaf cuvette)

Compound

E°max (L+T) and T

E°max (T)

Hemiterpenes

Isoprene

0.241

0.048

Monoterpenes

Tricyclene

0.076

0.003

Thujene

0.552

0.028

a-Pinene

10.588

0.807

Camphene

0.771

0.034

Sabinene

12.364

1.108

b-Pinene

8.748

0.694

Myrcene

1.330

0.105

a-Phellandrene

0.118

0.005

a-Terpinene

0.474

0.026

p-Cymene

0.161

0.009

1,8-Cineol

0.041

0.003

b-Phellandrene

0.827

0.064

Limonene

0.653

0.045

cis-b-Ocimene

0.028

0.002

tr-b-Ocimene

0.121

0.018

g-Terpinene

0.536

0.037

Terpinolene

0.192

0.018

Linalool

0.038

0.009

Methanol

0.000

0.000

Acetaldehyde

0.080

0.700

Oxygenated BVOC
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2) BVOC-specific emission maps for major plant species of Italian ecosystems
Preliminary BOVC-specific maps were produced by our model for ecosystems dominated by Fagus
sylvatica, Castanea sativa and a combination of Quercus suber and Quercus ilex. They were obtained
on a cartographic base giving the composition in a pixel of 1km x 1km, that were provided within the
frame of the CARBOITALY Project. The same cartographic base was available for total radiation and
surface temperature. Tests were carried out for some days of the month of June 2006 (Julian days 152,
167 and 175), characterized by rather different radiation conditions. This test allowed to check how the
model responded to these variations. Figures 1, 2 and 3 report the results
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Figure 1- Examples of maps produced by our model for total monoterpenes emitted by Fagus sylvatica
and an example of BVOC-specific emission for sabinene and myrcene
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Figure 2- Examples of maps produced by our model for total monoterpenes emitted by Castanea sativa
and an example of BVOC-specific emission for sabinene and t-b-ocymene.
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Figure 3- Maps of BVOC emission produced by our model for total monoterpenes emitted by Quercus
ilex + Quercus suber an example of BVOC-specific emission for a-pinene, and sabinene.
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given by the model for the total and some specific monoterpenes emitted by ecosystems dominated by
Fagus sylvatica, Castanea sativa and a combination of Quercus suber and Quercus ilex. Although not
shown, maps were produced for all components emitted except oxygenated BVOC.
Daily emission values given by the model, were compared with those calculated from real
meteorological data collected in the Fagus stand of Collelongo, (Abruzzo, Italy). Data reported in Figure
4a, show that daily averaged fluxes of sabinene estimated from hourly variations did not differ so much
from those obtained by combining vegetation and meteorological maps. The Figure 4b also reports the
coast-to-coast profile of the same monotepene compound for the same day.
The most striking results were obtained when flux data obtained by the model were compared with
those actually measured in previous years (Ciccioli et al., 2003) in the site of Castelporziano (Lazio,
Italy). It was found that, in spite of having used combined emission factors for the Quercus ilex stands,
fluxes measured for all individual monoterpenes were only few percent lower than those measured.
These maps were also used to get preliminary indications on the fraction of Gross Primary Productivity
(GPP) allocated by the plant in reduced carbon emission of monoterpenes. This was possible for the
sites of Castelporziano and Collelongo where fluxes of CO2 were determined with the Eddy Covariance
approach.
It was found that for these days of June the fraction of GPP allocated to the emission of monoterpenes
in Collelongo was 0.048%, whereas it reached 0.28% in Castelporziano. This latter value, although
lower than that estimated in literature (0.5%) (Kesselmeier et al., 2002) fell perfectly in the range of
values that were actually measured (0.2-0.7%) over the site by Relaxed Eddy Accumulation (REA) and
Eddy Covariance.
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Media modello
Media sito Collelongo

Figure 4a. Comparison between the data of daily emissions obtained on a continuous basis and the
one averaged out on a daily basis.
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COAST-TO-COAST EMISSION

Figure 4b. Coast-to-coast emission of sabinene from fagus sylvatica giveb by the model. The section is
the one crossing the Collelongo site.
CONCLUSION
Definitely these preliminary runs show that the model predicts very realistic values of BVOC speciated
emission from three important ecosystems in Italy. At the present the major limitation is that available
vegetation maps provided by the Project do not distinguish species with different BVOC emissions. This
part will be soon improved by a more precise allocation of different species using the information given
by the National Forestry Inventory of Italy on a regional basis.
It should be noted that for almost all the main vegetation species present in Italy reliable emission rates
are available. Difficulties still exist for some specific ecosystems (such as the Italian macchia and the
French garigue and maquis) where small plants are present. However, very recently (Fares unpublished
results) fluxes at ecosystem level of monoterpenes, isoprene and oxygenated BVOC have been
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determined by Eddy Covariance. These data can be used to get an ecosystem emission value to be
used into the model.
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Resumo
As salinas são biótopos essenciais para a conservação da avifauna residente ou migradora. A Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António é reconhecida pela sua importância
ornitológica devido a albergar importantes populações reprodutoras de Himantopus himantopus,
Recurvirostra avosetta e Sterna albifrons. Embora existam estudos sobre estas espécies e a indicação
de algumas medidas de conservação não é conhecido, na prática, a eficiência destas acções. Este
trabalho teve como objectivo testar a potencialidade de algumas estruturas na protecção dos juvenis
destas espécies, enquanto não voadores. Para isto, foram colocadas, em salinas tradicionais e semiindustriais, diferentes estruturas próximo de alguns ninhos de fácil acesso, e monitorizados alguns
parâmetros. Em algumas ilhotas não foram colocadas estas estruturas. Em ambos os tipos de salinas
observou-se um desaparecimento de todas as posturas antes da sua eclosão contudo, não foram
encontrados vestígios de cascas nas imediações. Nas ilhotas observou-se um progresso no sucesso
dos juvenis. Assim, a acessibilidade via terrestre aos locais de nidificação parece relacionar-se com o
insucesso das três espécies em estudo.
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Introdução
Muitas das actividades humanas provocam, directa ou indirectamente, efeitos adversos no
funcionamento dos ecossistemas. Assim, para assegurar a existência da biodiversidade e manter os
equilíbrios ecológicos vitais é essencial gerir esses habitats e as espécies que deles dependem.
As salinas são biótopos artificiais extremamente ricos, inseridos em zonas húmidas de grande
importância ecológica, e imprescindíveis para a conservação da biodiversidade residente ou migradora
(Neves e Rufino, 1992; Pérez-Hurtado & Hortas, 1993; Sadoul et al., 1998; Múrias et al., 2002). A
correcta gestão destes habitats é essencial para a manutenção dos equilíbrios ecológicos. A salicultura
é uma actividade secular que teve em Portugal, uma grande importância económica desde a Idade
Média até princípios do século XX. Posteriormente, esta actividade entrou em declínio devido a
diminuição do preço do sal e o aumento dos seus custos de produção (Neves e Rufino, 1992). Como
consequência, houve um crescente abandono desta actividade e um decréscimo no número de salinas
activas.
O abandono e reconversão da actividade salineira tradicional bem como, a ausência de uma
gestão sustentável das salinas revela-se um problema ecológico. Tal facto deve-se a este biótopo
constituir uma importante área de refúgio para as aves e alternativa na busca de alimentação, quando
outras zonas húmidas se encontram submersas ou perturbadas (Neves e Rufino, 1992; Perez-Hurtado
e Hortas, 1993; Múrias et al., 2002). A grande diversidade de aves existente nas salinas relaciona-se
com estrutura dos tanques e dos canais de água (Sadoul et al., 1998).
A alteração ou o abandono das salinas pode ter fortes implicações na sua ecologia. A alteração
da profundidade dos tanques, da sua realimentação em água, bem como da excessiva acumulação de
matéria orgânica, e consequente situação de anoxia, são parâmetros que afectam a disponibilidade de
invertebrados na coluna de água que servem de alimento a peixes e aves (Sadoul et al., 1998). Por
outro lado, as situações de abandono conduzem a um aumento do número de predadores que,
inevitavelmente, provoca um impacto negativo nas populações de aves, nomeadamente no número de
indivíduos invernantes e migradores como também, no número de nidificantes (Neves e Rufino 1992;
Neto et al., 1999; Lavinas, 2004). Muitas espécies fazem parte da ecologia das salinas, tendo um papel
importante no funcionamento do ecossistema.
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A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA) é
uma zona detentora de importantes valores naturais, socio-económicos e paisagísticos, estando
protegida por vários estatutos de conservação nomeadamente: Zona Húmida de Importância
Internacional (Decreto-Lei nº 101/80, de 9 de Outubro), Área Importante para as Aves (Health e Evans,
2000), Biótopo CORINE (SNPRCN, 1992) e Lista Nacional de Sítios da Directiva Habitats (Resolução
de Conselho de Ministros nº142/97, de 28 de Agosto) e Zona de Protecção Especial ao abrigo da
Directiva Aves (Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro).
Por outro lado, esta reserva é reconhecida internacionalmente pela sua importância
ornitológica, nomeadamente por albergar, nas suas salinas, importantes populações reprodutoras de
pernilongo (Himantopus himantopus), alfaiate (Recurvirostra avosetta) e andorinha-do-mar-anã (Sterna
albifrons) (Catry, 2001). Estas populações têm vindo a sofrer algum declínio devido à perturbação
humana sendo consideradas como espécies vulneráveis (SNPRCN, 1990). As causas que mais põem
em risco a nidificação destas três espécies são: a incorrecta gestão das salinas e, sobretudo, a
predação aérea e terrestre (Catry, 2001). Embora existam estudos acerca destas espécies e a
indicação de algumas medidas de conservação (Catry, 2000 e 2001; RNES – ICN, 2003) não é
conhecido muito bem a eficiência destas acções. Assim, torna-se evidente a necessidade do
desenvolvimento de estudos científicos nesta área e implementação de medidas de gestão para a
conservação ecológica dos ecossistemas existentes e, consequentemente, das espécies. Este trabalho
teve como objectivo testar a potencialidade de algumas estruturas na protecção dos juvenis destas
espécies, enquanto não voadores.

Materiais e métodos
Caracterização da área de estudo
A RNSCMVRSA localiza-se no Sotavento Algarvio (37º12’N, 07º26’W), perto da foz do Rio
Guadiana, nomeadamente nos Concelhos de Castro Marim e de Vila Real de Santo António. Ocupa
uma área de 2 312 ha, da qual 93 % é propriedade privada (Lavinas, 2004). As salinas ocupam 539 ha
e são um dos tipos de habitats existentes dentro da reserva que possui elevada importância ecológica
e económica (Lavinas, 2004). Existem diferentes tipos de exploração do sal nesta região: a artesanal, a

825

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

semi-industrial e a industrial. Uma grande parte das salinas artesanais da Reserva encontram-se
actualmente abandonadas contudo, algumas estão em vista de serem recuperadas.
A área de estudo localizou-se nas salinas RNSCMVRSA, nomeadamente nas salinas
tradicionais em recuperação (salinas do Francisco), nas salinas semi-industriais da Compasal e nas
salinas tradicionais abandonadas da Sinexpral (Figura 1). Estas salinas foram seleccionadas devido a
apresentarem o maior número de posturas das três espécies em estudo e as melhores acessibilidades.

Figura 1 – Localização geográfica das salinas tradicionais em recuperação do Francisco (A), nas salinas semi-industriais da
Compasal (B) e nas salinas tradicionais abandonadas da Sinexpral (C). Adaptado de http:// www.algarvedigital.pt.

Métodos
A amostragem das aves decorreu entre Maio e Julho de 2007, em três salinas da RNSCMVRA.
Devido ao período de amostragem ser de grande nidificação teve-se especial cuidado durante as
estadias nos locais, de modo a não perturbar as aves.
Diferentes estruturas (caixas de madeira, telhas e tubos de barro) foram colocadas próximo de
alguns ninhos de fácil acesso, em salinas tradicionais e semi-industriais. Em algumas colónias de difícil
acesso (ilhotas) não foram colocadas estas estruturas, de modo a servirem como controlo.
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Periodicamente alguns parâmetros foram monitorizados, nomeadamente: o número de ninhos, ovos,
eclosões e juvenis.

Resultados e Discussão
No quadro I estão indicados os dados relativos à 1ª amostragem realizada entre 5 e 18 de Maio
numas salinas tradicionais em recuperação (salinas do Francisco). Entre o período de 5 e 12 de Maio
pode-se verificar uma evolução positiva relativamente ao número de posturas das três espécies
(21ninhos) e ovos (64 ovos no total). Após colocação das estruturas observou-se o desaparecimento
total das posturas. Devido a inexistência de vestígios de cascas sugere-se que o desaparecimento dos
ovos foi devido a actividade humana (pilhagem). Porém, pode-se ainda considerar a predação por
animais terrestres (cobras, ratazanas, doninhas ou cães) ou por animais aéreos (gaivotas ou falcões)
(Catry, 2000; Catry, 2001).
Os dados relativos à 2ª amostragem nas salinas semi-industriais da Compasal apresentam-se
no quadro II. Esta amostragem não foi realizada apenas num dos muros de uma salina, mas em três
locais diferentes da zona destas salinas. Nesta amostragem os ninhos encontravam-se bastante
dispersos.
Neste período (2ª quinzena de Junho) verificou-se um menor número de ninhos e posturas, das
três espécies em estudo, relativamente à 1ª amostragem realizada em Maio. Dados semelhantes foram
obtidos para salinas de Castro Marim e Cerro do Bufo por Catry (2001).
Por outro lado, a diferença observada entre o dia 14 e 20 de Junho pode dever-se a eclosões
porém, como não foram observados juvenis nem cascas nas proximidades a justificação pode ser a
mesma que para a 1ª amostragem. No dia 5 de Julho o número total de ovos foi novamente zero.
Devido ao desaparecimento de todas as posturas não foi possível verificar se os juvenis, ao
sentirem-se ameaçados, utilizavam os objectos para se esconderem e se os mesmos, eram eficazes
para o seu sucesso.
Nas ilhotas (3ª amostragem) foi visível uma evolução positiva no número de juvenis entre o dia
14 e 20 Junho. Posteriormente, até ao dia 5 de Julho este número estimado de juvenis manteve-se, o
que indica o eventual sucesso dos juvenis. O facto de todas as posturas desaparecerem na 1ª e 2ª
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amostragem e, neste caso ser observável um progresso no sucesso dos juvenis pode indicar que a
acessibilidade via terrestre aos locais de nidificação relaciona-se com o insucesso reprodutor das três
espécies em estudo.
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Quadro I – Número de ninhos, posturas e ovos de Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta e Sterna albifrons numa salina tradicional em recuperação (Salinas do Francisco).

5 de Maio
Posturas
Espécies

Ninhos

H. himantopus

2

R. avosetta

7

S. albifrons
Totais

1

2

3

4

Ovos

Ninhos

1

2

8

3

6

26

0
9

1

12 de Maio*

18 de Maio

Posturas

Posturas

2

4

Ovos

Ninhos

1

1

2

9

3

12

2

10

42

0

6

2

34

21

1

3

3

2

4

Ovos

0

0

0

12

0

0

0

13

6

0

64

21

0

3

0

0

0

* Dia de colocação das estruturas para verificação do insucesso de predação
Quadro II – Número de ninhos, posturas e ovos de Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta e Sterna albifrons nas salinas semi-industriais da Compasal.

14 Junho

20 de Junho *

5 de Julho

Posturas

Posturas

Posturas
Espécies

Ninhos

H. himantopus

1

R. avosetta

2

1

2

3

4

1
1

1

Ovos

Ninhos

3

1

5

2

1

2

3

4

Ovos

Ninhos

2

1

0

0

2

0

1
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S. albifrons

0

0

0

0

0

0

Totais

3

8

3

2

3

0

* Dia de colocação das estruturas para verificação do insucesso de predação

Quadro II – Número de casais e juvenis de Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta e Sterna albifrons nas ilhotas de uma salina.

14 Junho

20 de Junho

5 de Julho

Espécies

Casal

Juvenis

Casal

Juvenis

Casal

Juvenis

H. himantopus

1

4

1

4

1

4

R .avosetta

2

2

1

4

1

4

S . albifrons

0

0

1

4

1

4

Totais

2

6

3

12

3

12

830

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Conclusões
Este tipo de estudo ecológico foi importante para um maior conhecimento das espécies e dos
factores de ameaça, bem como para a sugestão de novas medidas de conservação.
Os locais de nidificação mais seguros para as espécies Himantopus himantopus, Recurvirostra
avosetta e Sterna albifrons pareceram ser os de difícil acesso terrestre, embora possa existir alguma
predação via aérea. A eficiência da implementação de estruturas para a protecção dos juvenis destas
espécies, enquanto não voadores, não foi verificada devido ao desaparecimento total das posturas.
Deste modo, é evidente a necessidade de implementação de acções de protecção das posturas, ainda
que este seja um processo delicado. A dificuldade de controlo da predação na área de estudo deve-se
à coexistência de vários predadores que exigem, inevitavelmente, distintas medidas de controlo.
A exploração tradicional das salinas conduz à conservação deste biótopo e,
consequentemente, das espécies existentes logo, é essencial promover esta actividade. De modo a
aumentar a economia local e aliá-la à conservação da natureza é também imprescindível explorar
outros recursos das salinas, por exemplo a artémia ou determinadas algas com valor gastronómico.
Seria ainda útil estabelecer um compromisso/acordo entre salineiros e a RNSCMVRSA no
sentido de assegurar a protecção das posturas das aves reprodutoras nas salinas activas. A intensa
perturbação provocada pela actividade salineira nas áreas de nidificação pode provocar consequências
drásticas para o sucesso reprodutor destas espécies, se decorrer em simultâneo com o período de
maior actividade reprodutora. Assim, podia ser bastante relevante se os salineiros seguissem uma
calendarização do ciclo anual de exploração salineira que determinasse uma interrupção entre o mês
de Abril e Julho. A sensibilização dos trabalhadores para aspectos relacionados com biologia e
conservação da avifauna pode também ser uma aposta importante.
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Poliquetas: sua obtenção, impactos e medidas de gestão.
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Resumo
Os anelídeos poliquetas, comuns nos ecossistemas costeiros, são tradicionalmente explorados, quer
para o mercado interno, quer para exportação, e constituem uma importante fonte de riqueza para as
populações que vivem na sua vizinhança. A procura deve-se à sua utilização como isco vivo na pesca
desportiva e profissional e tem vindo a aumentar com a descoberta do seu potencial como alimento na
indústria da aquacultura. As disposições legais que regulamentam a actividade só se aplicam à
apanha, não estabelecendo critérios nem restrições no que respeita aos biótopos-alvo desta actividade.
Em Portugal, tal como noutros países, o abastecimento baseado nas populações naturais é
insuficiente, pelo que se recorre à importação de espécies provenientes, quer de produção em
cativeiro, quer alóctones, de mercados asiáticos (Coreia, China e Vietname) e norte-americanos. Em
geral, comercializadas vivas, há o risco de introdução acidental no ambiente, para além de outros
associados ao transporte de organismos não nativos e eventualmente patogénicos. Uma gestão
racional destes recursos é assim de capital importância não só para a sua manutenção, como
principalmente para a conservação dos ecossistemas que integram os quais, em última análise, são o
suporte da continuidade do recurso.

Palavras-chave: Poliquetas, isco de pesca, espécies alóctones, aquacultura, biótopos litorais,
exploração, uso sustentável.
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Introdução
Os anelídeos poliquetas (vulgarmente conhecidos por minhocas-do-mar) são cada vez mais utilizados
na pesca desportiva e profissional. A importância como recursos vivos bentónicos sofreu um aumento
significativo com a generalização do seu uso como fonte de alimento de alta qualidade para
reprodutores em aquacultura de peixes (principalmente linguados – família Soleiidae) e crustáceos
(camarões – família Penaeidae), alcançando um alto valor comercial (Guérin, 1978; Dinis, 1986; Luís,
1989; Olive, 1994). O incremento da procura destes recursos conduziu ao desenvolvimento de um
novo sector na aquacultura, ainda pequeno mas economicamente viável: a criação em cativeiro de
diversas espécies de poliquetas (Gambi et al., 1994; Olive et al., 2000), cuja produção é ainda
insuficiente face à procura de mercado (Olive, 1999; Fowler, 1999).
A ancestral actividade de recolecção de minhocas nas zonas costeiras de substratos móveis, nas quais
se estabelecem agregados densos destes organismos é uma actividade frequente em diversos países
e recai sobre várias famílias de poliquetas, de que se destacam as seguintes, por serem
particularmente abundantes ou eficazes como isco: Arenicolidae, Glyceridae, Nereididae, Nephtyidae e
Eunicidae (Olive, 1994).

© Humberto Guerreiro

© P. Fidalgo e Costa
© P. Pousão Ferreira

© L. Cancela da Fonseca

Fig. 1 - Aves e peixes, entre outros organismos que frequentam estes habitats são agora obrigados a
competir com os apanhadores de isco e outros mariscadores
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Reconhecidos como elemento estruturante de um grande número de comunidades bentónicas
marinhas, os poliquetas são não raro dominantes nas comunidades dos sistemas salobros costeiros
(estuários e lagunas – cf. Andrade, 1986; Cancela da Fonseca, 1989; Calvário, 1995; Carvalho et al.,
2004) e na plataforma continental. Neste último caso e para a costa sudoeste de Portugal a proporção
entre grupos taxonómicos revelou que o material biológico recolhido era de longe dominado pelos
anelídeos poliquetas (ca. 52% do total - Gil & Cancela da Fonseca, 1997). Nos primeiros constituem
parte significativa da alimentação das comunidades de aves que neles se estabelecem (Fig.1), bem
como das de peixes e crustáceos que os habitam ou que neles passam parte dos respectivos ciclos de
vida (Rufino et al., 1983; Cancela da Fonseca, 1989; Luís, 1989; Bernardo, 1990; Santos, 1993; Cabral,
1998).
Captura e Importação
Na Europa, estes organismos têm sido apanhados nas zonas estuarinas e lagunares e nas praias, por
pescadores desportivos, para uso próprio, mas também, e cada vez mais, por apanhadores
profissionais para o comércio. Em Itália, onde há uma intensa apanha de poliquetas, não existe
legislação, nem estudos prévios do ciclo de vida e da dinâmica populacional nos locais onde as
espécies comercializadas são exploradas (Gambi et al., 1994). No Reino Unido não há estatísticas
oficiais nem uma lei específica que regulamente a apanha do isco, estimando-se um movimento entre
cerca de 600 toneladas (em 1992 - Olive & Cowin, 1994) e mais de 1000 toneladas por ano (Fowler,
1999). Neste último valor este autor refere 500-700 toneladas para uso individual (pesca recreativa) e
300-500 toneladas para uso comercial.
Iversen (1976) refere que as receitas anuais do total dos apanhadores de poliquetas nos EUA
ultrapassavam já, nessa altura, um milhão de dólares. Na Ásia, o mercado está fortemente voltado para
a exportação, sendo o Japão um dos países que importa anualmente da China e da Coreia
quantidades substanciais de poliquetas (Choi, 1985). Em Espanha, França e Itália encontram-se à
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venda no mercado poliquetas provenientes da Coreia, da China e mesmo de Portugal (Sardá, 1989;
Castro, 1993) – Fig.2.
Tal como para o Reino Unido também entre nós não há estatísticas credíveis, sendo difícil estimar o
volume de negócio anual que envolve este produto. Todavia dados referentes à captura de uma única
espécie (Diopatra neapolitana Delle Chiaje, 1841) no canal de Mira (ria de Aveiro) apontam para 45
toneladas anuais com um valor aproximado de 325.000,00 euro (Cunha et al., 2005). Lopes da Silva
(1993) refere no início dos anos 90 do século passado, para o estuário do Sado, um rendimento da
captura de Hediste diversicolor O.F. Müller de 3 milhões de escudos (ca. 15.000,00 euro) por ano e por
apanhador.
Ocorrem igualmente em Portugal vários tipos de exploração
esbatendo-se a fronteira entre os pescadores que recolhem
apenas para utilização pessoal e os apanhadores que
recolhem isco para venda a terceiros (Castro, 1993). A
situação é assim igualmente semelhante à que se regista para
a Grã-Bretanha (Olive, 1993, 1999) e para tantos outros
países europeus. Este é o caso, entre outros, da minhoca-dapesca, Hediste diversicolor, espécie típica dos sistemas
estuarinos e lagunares costeiros e facilmente encontrada à
venda no mercado português.
Fig.2 – Embalagens de isco vivo vulgarmente disponíveis no mercado
europeu. A origem portuguesa está também presente.

O volume real das capturas deste recurso em Portugal é
geralmente subestimado ou desconhecido, embora a sua exploração comercial para consumo interno e
exportação tenha aumentado, devido ao incremento do número de apanhadores registados. Este
aumento da apanha e a sua importância económica, tem vindo a promover a publicação de legislação
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para o sector, a qual se aplica apenas à exploração das espécies Marphysa sanguínea (Montagu,
1815), Diopatra neapolitana e Hediste diversicolor (Portaria nº1102-B/2000). No seguimento de outros
(Portaria no 254/79 de 31 de Maio), este documento que reconheceu formalmente o interesse de H.
diversicolor como recurso e a importância económica da respectiva exploração, visava pôr cobro à
exploração desordenada destes recursos, estabilizar a respectiva comercialização e facilitar a
fiscalização.
A apanha de poliquetas para a pesca é efectuada, em diversos estuários portugueses, por
apanhadores credenciados. O Sado e o Tejo são considerados os principais locais, sendo os mais
procurados pela actividade. Segundo Castro (1993) eram frequentes as transgressões realizadas pelos
apanhadores do "Minhocão" (M. sanguinea) e do "Casulo" (D. neapolitana) no estuário do Sado, indo
desde o desrespeito das dimensões de captura permitidas por lei, aos instrumentos de captura e à
apanha em zona de restrição. Esta exploração de contornos mal definidos contribui para o
desenvolvimento de redes de economia paralela e, porventura mais grave, conflitua com a
regulamentação correcta da actividade e o seu desenvolvimento de uma forma sustentada.
Embora a legislação exista, o controlo da captura e as regras para uma utilização sustentável do
recurso deixam muito a desejar. A alternância entre períodos de exploração e de recuperação dos
recursos não é evidente e a Portaria nº 576/2006, de 19 de Junho apenas estabelece um defeso para
as três espécies referidas no estuário do Sado, interditando a sua captura e comercialização em águas
interiores não marítimas sob a jurisdição da Capitania do Porto de Setúbal entre 1 de Novembro e 30
de Abril.
Tal defeso é justificado, na referida portaria por ser “coincidente com o período de desova e
crescimento daquelas espécies”. Pelo menos no que respeita a H. diversicolor tal período parece
desfasado dos principais períodos de reprodução existentes na península ibérica (Fidalgo e Costa et
al., 1998; Fidalgo e Costa, 2003 e resultados aí discutidos). Esta espécie reproduz-se continuamente
ao longo do ano na costa Vicentina, mas apresenta um pico acentuado no mês de Setembro e um
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segundo em Maio; na Ria de Aveiro apresenta dois picos reprodutivos em Março e Setembro (Pinto,
1997). Já no estuário do Mira, Lopes da Silva (1993) situa o período reprodutivo entre Maio e Julho.
A recolha de poliquetas é realizada indiscriminadamente durante todo o ano, embora seja mais intensa
nos meses de Primavera e Verão, quando o número de pescadores desportivos é maior. Esta prática
que se intensifica nos meses mais quentes, parece ter efeitos negativos sobre o ciclo biológico e a
capacidade reprodutiva destas espécies que são cada vez mais procuradas pelos apanhadores e notase, a cada ano, que o tamanho médio dos indivíduos capturados e comercializados tem vindo a
diminuir. Em alguns países (Norte da Europa, EUA, Canadá e Austrália) tais práticas quase levaram ao
esgotamento dos ‘stocks’, impondo a adopção de medidas legais rigorosas (Klawe & Dickie, 1957;
Pope, 1965; Forbes, 1984; Castro, 1993).
Impactos
Na realidade, a exploração e o comércio destes organismos têm aumentado em todo o mundo, com
um impacto provocado pelo pisoteio e pelo revolver de grandes extensões de sedimento (Fig.3) que
influenciam de forma significativa, tanto os ciclos biogeoquímicos, como as comunidades biológicas
estuarinas (Gambi et al., 1994). Fowler (1999) cita um exemplo em que 50 apanhadores podem
revolver cerca de 62,5 toneladas de sedimento, numa única maré, podendo dar origem à libertação de
até 3Kg de chumbo e 40g de cádmio. Sabe-se também que esta actividade promove a destruição dos
bancos de bivalves e das pradarias de ervas marinhas (habitats de Zostera spp e Cymodocea sp). Este
método de apanha que promove a perturbação e exposição ao ar de grandes quantidades de
sedimento causa também a morte a muitos outros invertebrados por pisoteio e danos físicos ou
exposição à dissecação e/ou predação.
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Fig.3 - Apanhadores e sedimento revolvido como resultado da procura e apanha de anelídeos poliquetas.

Tal como já foi avaliado para diversos locais e diferentes situações, a apanha de poliquetas com fins
comerciais acarreta impactos não negligenciáveis tanto ao nível dos parâmetros da qualidade
ambiental como para as comunidades que habitam e/ou frequentam os biótopos que são objecto de
exploração (McLusky et al., 1983; Kaiser et al., 2001; Falcão et al., 2006). A perturbação das aves que
se alimentam nas zonas costeiras (nomeadamente nas zonas lagunares e estuarinas) associada à
redução do número de presas disponíveis para a sua alimentação devido à acção dos apanhadores de
isco, bem como o efeito sobre o habitat em si mesmo devido à perturbação física constitui objecto de
grande preocupação no que respeita à conservação, quer das espécies (nomeadamente de aves Evans & Clarke, 1993; Luís et al., 2002) quer do ecossistema nas suas múltiplas funcionalidades.
Outras actividades humanas provocam uma forte entropia nas zonas costeiras, o que toma imperativo
uma gestão e ordenamento destas áreas, aliada a uma legislação actualizada e a uma fiscalização
actuante (Barnes, 1999).
No que à introdução de espécies não indígenas diz respeito as directrizes existentes são muito
restritivas (DL nº565/1999). Contudo, apesar de acatar e seguir as imposições internacionais
(convenções de Berna, Bona e Biodiversidade), este documento não faz qualquer referência à
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introdução de iscos vivos em Portugal, mesmo sabendo-se que as importações se tornaram prática
corrente e alargada, em particular nos países da Europa do sul e mediterrânicos (Fowler, 1999).
Em Portugal a recolha de poliquetas nas populações selvagens não é, por si só, suficiente para
responder às solicitações do mercado (isco e alimento para as actividades de aquacultura. A sua
procura nos mercados internacionais por parte dos produtores de peixes e de crustáceos tanto
portugueses, como espanhóis aumentou muito nos últimos anos. Face à ausência da sua produção em
cativeiro em Portugal, os poliquetas importados constituem uma parte significativa deste mercado. O
Aeroporto de Lisboa constitui um dos principais locais de chegada de minhocas, seguindo a maior
parte para o sul de Espanha, por estrada. Outra parte é rotulada como “coreano” (minhoca coreana) e
destinada à venda a retalho nos pontos de venda ao longo da costa.
No mercado externo encontram-se disponíveis espécies provenientes de produção em cativeiro
(maioritariamente Nereis virens Sars, 1835 com origem europeia), mas também espécies alóctones
provenientes de mercados asiáticos (Coreia, China e Vietname) e América do Norte. Durante os anos
de 2002 e 2003 registou-se no Aeroporto de Lisboa a chegada de minhocas (‘worms’) com origem na
China, Vietname e USA. Destas, e de acordo com as monitorizações efectuadas (Fidalgo e Costa et al.,
2006), só as minhocas-do-mar provenientes da China e dos EUA eram poliquetas. As provenientes do
Vietname eram todas sipunculídeos (Sipunculus nudus Linnaeus, 1766). A utilização destes
organismos como isco vivo potencia o risco de virem a ser (se o não estiverem já!) introduzidos nos
nossos ecossistemas, bem como os perigos de por seu intermédio poderem chegar parasitas ou
vectores de doenças oriundos de outras paragens, como por exemplo o vibrião da cólera (Sherfy and
Thompson, 2001).
Dados relativos às espécies alóctones provenientes da China (Perinereis aibuhitensis (Grube, 1878)) e
Estados Unidos da América (Glycera dibranchiata Ehlers, 1868) que deram entrada através do
Aeroporto de Lisboa, mostram que o seu valor nos anos de 2002 e 2003 ultrapassou um milhão de
euros, correspondendo a pouco mais de 88 toneladas (Fidalgo e Costa et al., 2006). Isto é
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especialmente preocupante no que se refere a Perinereis aibuhitensis, que já se reproduziu e cultivou
com êxito em cativeiro nas instalações do IPIMAR em Tavira, em condições ambientais próximas
daquelas que podem ser encontradas na laguna costeira da Ria Formosa.
Produção em Cativeiro
Neste âmbito o cultivo comercial em larga escala pode vir a ser, também em Portugal, uma alternativa.
Excepto para algumas espécies de peixes e crustáceos, a produção de animais marinhos em Portugal
é uma actividade ainda pouco desenvolvida. O cultivo de anelídeos poliquetas com objectivos
comerciais só agora está a dar o primeiros passos. Noutros países, a procura por isco vivo tem
crescido levando ao desenvolvimento da criação em ambiente controlado de anelídeos poliquetas
como resposta às solicitações do mercado em expansão, as quais, todavia, ainda não satisfaz. Na
Formosa, produz-se Perinereis brevicirrus (Kubo &. Sawada, 1977) que é exportada para o Japão, país
onde também há produção desta espécie mas que necessita ainda de recorrer às importações (Chen,
1990).
Na Europa, este tipo de cultivo centra-se na Holanda e Reino Unido, devido a uma empresa pioneira
que, neste último país iniciou, em 1986, o cultivo de Nereis virens a partir de transferência para o sector
privado de tecnologia adquirida por investigadores universitários (Olive, 1994). Em Espanha, um dos
principais países produtores em aquacultura a nível mundial, o comércio de isco vivo é um negócio em
expansão (Sardá, 1989), embora ainda necessite de recorrer à importação. O cultivo de poliquetas está
a desenvolver-se, depois dos primeiros passos percorridos à escala piloto e centrados na espécie
Arenicola cristata Stimpson, 1856 (Aranda,
comunicação pessoal).
Em Portugal, o cultivo de poliquetas está também
ainda na fase da pequena escala, embora a
reprodução e o crescimento de H. diversicolor

em
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cativeiro (Fig.4) seja promissor e deixe boas expectativas para o cultivo em grande escala que poderá
contribuir para o fornecimento de isco fresco para o mercado e contribuir para a redução da pressão da
apanha sobre áreas sensíveis (estuários e lagunas), mitigando os efeitos adversos. Uma gestão destes
biótopos costeiros assente numa rotatividade que controle os efeitos ambientais negativos provocados
pela apanha desregrada em determinadas épocas do ano, pode ser uma solução para minimizar os
impactos.
Fig.4 – Produção de H. diversicolor em ambiente controlado, na estação de cultivos marinhos do IPIMAR em Tavira.

Outro objectivo da produção em cativeiro liga-se com o repovoamento, quer de áreas naturais, quer de
tanques de cultivos marinhos. Neste ultimo caso, como forma de os enriquecer em alimento vivo que
fica disponível para as espécies a cultivar ou ainda com o objectivo de ajudar a melhorar a qualidade
ambiental dos tanques de cultivo, aproveitando o comportamento detritívoro desta espécie, ou seja, a
sua apetência para consumir matéria orgânica depositada nos sedimentos.
Tal foi já experimentado na Estação Piloto de Piscicultura de Olhão (IPIMAR) com poliquetas
produzidos em Tavira e Olhão que foram introduzidos nos tanques experimentais de cultivo de sargo
(Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)). Seguidamente o estudo efectuado permitiu evidenciar que tal
introdução de H. diversicolor em tanques de terra teve vantagens claras, tanto no incremento da
produtividade natural da componente bentónica dos tanques, como na redução do conteúdo orgânico
dos seus sedimentos (Carvalho et al., 2007).
Este último aspecto é particularmente relevante pois ao melhorar as condições ambientais dos
tanques, deverá melhorar também a sua capacidade de carga e reduzir os efeitos nefastos do excesso
de matéria orgânica acumulada na redução do teor de oxigénio dissolvido na água. A elevada
concentração de matéria orgânica leva a alterações significativas na qualidade da água, ao aumento do
risco de contaminações, à acidificação dos sedimentos e degradação das condições ambientais nos
tanques de cultivo. Este facto tem conduzido ao colapso e consequente abandono das áreas de cultivo
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de camarões na Formosa, Tailândia, Indonésia e Japão após alguns anos de exploração (Folke et al.,
1998).
Medidas de Gestão
É hoje evidente o empobrecimento dos ecossistemas litorais da faixa costeira de Portugal Continental.
Para além das situações gravosas em consequência de impactos decorrentes de acções que se
desenvolvem a uma escala territorial (urbanizações, exploração de inertes, artificialização de troços da
linha de costa...) e que não passam despercebidas nem ao mais desatento dos observadores (Cancela
da Fonseca, 2007), outras há que sendo menos evidentes, decorrem de actividades como a apanha de
algas, a pesca artesanal de organismos sedentários e de distribuição muito restrita, a colheita
indiscriminada e pouco fiscalizada de diversos organismos (peixes, moluscos, crustáceos...), ou do
aumento da poluição orgânica e agro-industrial difusa (Ré e Boaventura, 1998; Castro, 1993; 2004).
Em conjunto todos estes factores têm levado a um depauperamento crescente do valor natural e
patrimonial do litoral português. Seja ele rochoso, ou constituído por zonas de substrato móvel, a
situação dos nossos espaços à beira-mar não é animadora.
Como já foi referido, o pisoteio e a apanha do isco provocam não só alterações físicas no substrato,
devido a acções mecânicas de revolvimento dos sedimentos, mas também concorrem de forma
significativa para o transtorno dos ciclos biogeoquímicos, bem como para a perturbação do
estabelecimento dos organismos bentónicos e recolonização dos sedimentos impactados (Castro,
1993; Gambi et al., 1994; Warren, 1994; Falcão et al., 2006; Serpa et al., 2007). Esta recolonização
parece variar com a estação do ano, as características locais e a extensão da sobrexploração em
áreas adjacentes (McLusky et al., 1983; Olive, 1993; Whitlatch et al., 1998), o que sugere que só
algumas das espécies inicialmente presentes se encontram aptas para se estabelecer e sobreviver em
áreas perturbadas (Zajac & Whitlatch, 2003). Outro aspecto importante é o facto da sobrexploração de
poliquetas levar a uma diminuição destes recursos, os quais são presas fundamentais para diversas
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espécies de aves migradoras (Warren, 1994) e para diversas espécies de peixes que frequentam os
sistemas estuarinos e lagunares.

© L . Cancela da Fonseca

Fig. 5 – Mariscadores durante a baixa-mar nos lodos do Parque Natural da Ria Formosa

Convém não esquecer que uma parte considerável dos poliquetas apanhados para comercialização
nas zonas estuarinas do nosso país, provêm de áreas protegidas ou reservas naturais (Fig.5). Nestas,
nem que mais não seja por força da legislação vigente, a conservação das espécies e a manutenção
do funcionamento dos ecossistemas constitui uma das prioridades; há que conciliá-la com os
interesses das populações e com os interesses económicos que aí se perfilam. A apanha do isco com
intuito de comercialização não é um "direito inalienável" dos apanhadores, e é razoável assumir que os
‘stocks’ de poliquetas necessitam de uma legislação e uma fiscalização apropriadas. E os efeitos
destas serão já interesse dos apanhadores, desde que contribuam para que o recurso se mantenha a
longo prazo, isto é, que a sua exploração seja sustentável.
Percebe-se que a redução do impacto provocado pela apanha do isco no meio natural e o combate à
depauperação dos ‘stocks’ de poliquetas passa por uma melhor gestão e conservação das áreas
costeiras exploradas. Acções que parecem simples como o repor do sedimento no sítio após cada
captura (perfeitamente ao alcance de apanhadores experimentados) e estabelecer uma rotatividade na
utilização das zonas de apanha demonstraram ser eficazes na procura da sustentabilidade da
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exploração dos poliquetas em habitats naturais (Fowler, 1999). A implementação de um sistema de
rotação de áreas de apanha, onde os juvenis da área em descanso podem colonizar a área que
acabou de ser explorada é um passo decisivo no sentido dessa sustentabilidade (Olive, 1994). Esta
exploração em sistema de rotatividade é utilizada na Coreia, um dos maiores exportadores de
poliquetas a nível mundial (Choi, 1985). Como complemento deverá manter-se uma área não explorada
que possa servir de base a acções de monitorização, ao mesmo tempo que serve de reserva
populacional para fornecer juvenis destinados ao povoamento das áreas exploradas. Esta técnica é
mais adequada aos poliquetas que possuem no seu ciclo de vida uma fase de dispersão, o que ocorre
nas espécies mais frequentemente comercializadas (Olive & Cowin, 1994).
O atraso de Portugal relativamente a outros países europeus quanto à protecção dos habitats marinhos
costeiros é considerável. A ausência de educação e de sensibilização das populações (leia-se
educação cívica) tem conduzido à tão falada deterioração acelerada em muitos segmentos da costa
portuguesa (Cancela da Fonseca, 2007), se não por acção directa, pelo menos por omissão. Todavia a
necessidade de conservação do nosso litoral deve ter em atenção aspectos sócio-económicas
relacionados com as actividades das populações. Caso contrário os propósitos de desenvolvimento de
uma consciência cívica e ambiental serão sempre inatingíveis. Talvez aqui estejamos ainda a pagar os
efeitos de meio século de uma política que sempre tratou com menoridade as populações e os seus
interesses – ou seja, que nunca as emancipou.
É primordial estabelecer para os poliquetas, tal como para as outras espécies, uma época de defeso
que minimize o impacto de acções de carácter desregrado sobre este recurso. No entanto, esse defeso
tem que estender-se a todas as áreas de apanha e não apenas a algumas. Tem ainda que ser
consequente, ou seja, tem que ser estabelecido de acordo com regras que emanem directamente da
bio-ecologia das espécies que são a base da exploração, mas também das espécies cuja
sobrevivência radica nos espaços e/ou espécies que são objecto da exploração. Deve ser garantido o
funcionamento dos processos-base de suporte de vida que comandam os ecossistemas/habitats
sujeitos às actividades de apanha.
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Não deve perder-se de vista que proibição da apanha do isco devido ao defeso durante um largo
período de tempo, poderá ter implicações catastróficas para a economia familiar das populações que
dependem desta actividade, pelo que os períodos deverão ser conjugados com a rotatividade de zonas
e com as espécies sujeitas à exploração. Tanto mais que se sabe que as preferências de habitat das
três espécies mais exploradas em Portugal não são coincidentes. A melhoria no conhecimento dos
ciclos biológicos e da auto-ecologia de cada uma delas é fundamental para um correcto
estabelecimento desses períodos. A adequada e regular monitorização dos impactos da actividade,
também. Importa igualmente, como medida complementar e de dissuasão, aumentar o controlo na
atribuição de licenças de captura e a fiscalização nas áreas de apanha.
O cultivo de poliquetas em Portugal poderá vir a abranger apenas uma pequena cota do mercado de
isco vivo, mas será um contributo para a redução do impacto provocado pela apanha. Há várias razões
a favor da produção de poliquetas ou minhocas-do-mar em sistemas de aquacultura, mas a redução da
actividade de apanha de isco e dos seus efeitos deletérios é uma das mais abrangentes. Não apenas a
perturbação directa de toda a comunidade está envolvida, mas também os efeitos colaterais de
libertação/deposição à superfície de fósforo, amónia e metais retidos nos sedimentos, tornando-os biodisponíveis, são causa da maior preocupação.
Do ponto de vista conservacionista, a produção de juvenis pode ser direccionada para o repovoamento
de áreas que apresentem uma redução significativa dos seus ‘stocks’, uma vez que as alterações na
composição e diversidade específica podem levar a transformações nas comunidades biológicas, visto
interferirem na disponibilidade, quantidade e qualidade do alimento e, por conseguinte, na capacidade
dos habitats para a manutenção das espécies e da sua reprodução. Os sistemas de aquacultura
integrada adoptados para outras espécies na Ásia e Oceânia deverão ser incrementados também para
a produção de poliquetas, visto produzirem uma apreciável quantidade de biomassa a par de impactos
ambientais reduzidos (Folke et al. 1998).

846

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Referências
Andrade, F. 1986. O estuário do Rio Mira: Caracterização geral e análise quantitativa da estrutura dos
rnacropovoamentos bentónicos. Tese de doutoramento, Universidade de Lisboa.
Barnes, R.S.K. 1999. The conservation of brackish water systems: priorities for the 21st century.
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 9: 523–527.
Bernardo, J. M. 1990. Dinâmica de uma lagoa costeira eutrófica (lagoa de Santo André). Tese de
doutoramento, FCL, Lisboa.
Cabral, H. 1998. Utilização do Estuário do Tejo como área de viveiro pelos linguados Solea solea
(Linneaus, 1758), Solea senegalensis (Kaup, 1858) e robalo Dicentractus labrax (Linneaus, 1758).
Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa.
Calvário, J. R. 1995. Estrutura e dinâmica das comunidades macrobênticas da Ria Formosa (Ria FaroOlhão). Tese de Doutoramento, Universidade do Algarve.
Cancela da Fonseca, L. 1989. Estudo da influência da “abertura ao mar” sobre um sistema lagunar
costeiro: a Lagoa de Santo André. Tese de doutoramento. Universidade de Lisboa.
Cancela da Fonseca, L. 2007. A Saga do Litoral Português (ou só mais um capítulo do infortúnio
lusitano). Revista de Gestão Costeira Integrada,7(1):5-16.
Carvalho, S., Barata, M.,Gaspar, M.B., Pousão-Ferreira, P. & Cancela da Fonseca, L. 2007. Enrichment
of aquaculture earthen ponds with Hediste diversicolor: Consequences for benthic dynamics and
natural productivity. Aquaculture 262: 227–236.
Carvalho, S., Moura, A., Falcão, M., Pereira, P., Cancela da Fonseca, L., Dinis, T. & Pousão-Ferreira,
P. 2004. Dinâmica inicial das comunidades de macrofauna bentónica numa piscicultura em
regime semi-intensivo. Revista de Biologia, 22: 183-198.

847

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Castro J.J. 1993. Impacte da exploração comercial e estrutura, dinâmica e produção da população de
Marphysa sanguinea (Annelida: Polychaeta) do Estuário do Sado. Trabalho de síntese. Provas
de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica. Universidade de Évora.
Castro, J.J., 2004. Predação humana no litoral rochoso alentejano: caracterização, impacte ecológico e
conservação. Tese de doutoramento. Universidade de Évora.
Chen, L.C. 1990. Aquaculture in Taiwan. Fishing News Books, Oxford. UK.
Choi, I.H. 1985. Lugworms: from harvesting to exporting. Infofish Marketing Digest, 6: 49-52.
Cunha, T., Hall, A. & Queiroga, H. 2005. Estimation of the Diopatra neapolitana annual harvest resulting
from digging activity in Canal de Mira, Ria de Aveiro. Fisheries research, 76(1):56-66.
Decreto-lei nº565/99-1999. Espécies não indígenas da Flora e da Fauna. Diário da República,
21/12/1999, série I-A, nº 295: 9100-9114.
Dinis, M.T. – 1986. Quatre Soleidae de l’estuaire du Tage: reproduction et croissance essai d’elevage
de Solea senegalensis Kaup. PhD. thesis, Univ. Bretagne Occidentale, Brest.
Evans, J. & Clark, N.A. 1993. Disturbance studies on Swansea Bay on the Burry Inlet in relation to bird
populations. BTO Research Report No 107, 84 pp.
Falcão, M., Caetano, M., Serpa, D., Gaspar, M. & Vale, C. 2006. Effects of infauna harvesting on tidal
flats of a coastal lagoon (Ria Formosa – Portugal): implications on phosphorus dynamics. Marine
environmental research. 61(2): 136-148
Fidalgo e Costa, P. 2003. The oogenic cycle of Nereis diversicolor (Annelida: Polychaeta) in shallow
waters environments in southwestern Portugal. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 19(1-4): 17-29.
Fidalgo e Costa, P., Cancela da Fonseca, L. & Sardá, R. 1998. Life cycle, growth and production of the
polychaete Nereis (Hediste) diversicolor O.F. Müller in three estuary lagoon systems of the
southwestern portuguese coast (Odeceixe, Aljezur and Carrapateira). Écologie, 29(4): 523-533.
Fidalgo e Costa, P., Gil, J., Passos, A.M., Pereira, P., Melo, P., Batista, F. & Cancela da Fonseca, L.
2006. The market features of imported non-indigenous polychaetes in Portugal and consequent
ecological concerns. Scientia Marina, 70S3: 287-292.
Folke, C., Kautsky, N., Berg, H., Jansson, A. & Troell., M. 1998. The ecological footprint concept for
sustainable seafood production: a review. Ecological Applications, 8(1): S63-S71.

848

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Forbes, A.J. 1984. The bait worm fishery in Moreton Bay, Queensland. Queensland Dep. of Primary
Industries, Proj. Report.
Fowler, S.L. 1999. Guidelines for managing the collection of bait and other shoreline animals within UK
European marine sites. English Nature (UK Marine SACs Project), 132 p.
Gambi, M.C., Castelli, A., Giangrande, A., Lanera, P., Prevedelli, D. & Zunarelli Vandini, R. 1994.
Polychaetes of commercial and applied interest in Italy: an overview. In: J.-C. Dauvin, L. Laubier
& D.J. Reish (eds.), Actes de la 4ème Conférence Internationale des Polychètes. Mem. Mus. Nat.
Hist. Nat. (Fr.), 162: 593-603.
Gil, J. & Cancela da Fonseca, L. 1997. Comunidades Bentónicas da Plataforma Continental Substratos Móveis. Relatório Final, ENVIREG/ICN-PNSACV Projecto "Estudos de Caracterização
dos Povoamentos Marinhos do Litoral Sudoeste". Laboratório Marítimo da Guia - FCUL e CCMar UALG.
Guérin, J.P., 1978. Intérêt de l’élevage des polychètes du point de vue de la mariculture. Oceanis, 4:1322.
Iversen, E.S. 1976. Farming the Edge of the Sea. Fishing News Books Ltd., England.
Kaiser, M.J., Broad, G. & Hall, S.J. 2001. Disturbance of intertidal soft-sediment benthic communities
by cockle hand raking. J. Sea Res., 45: 119-130.
Klawe, W.L. & Dickie, L.M. 1957. Biology of the bloodworm Glycera dibranchiata Ehlers, and its relation
to the bloodworm fishery of the Maritime Provinces. Bulletin of Fisheries Research Board of
Canada, 115: 37.
Lopes da Silva, P.C.C. 1993. Estudo de uma população de Nereis diversicolor O.F. Müller, 1776
(Annelida, Polychaeta) no estuário do Mira. Estágio de Licenciatura em Recursos Faunísticos e
Ambiente, Universidade de Lisboa.
Luís, A., Goss-Custard, J.D. & Moreira, M.H. 2002. The feeding strategy of the dunlin (Calidris alpina L.)
in artificial and non-artificial habitats at Ria de Aveiro, Portugal. Hydrobiologia 475/476: 335–343.
Luís, O.J., 1989. Contribuição para o conhecimento da nutrição de Palaemon serratus e Penaeus
kerathurus (Crustacea, Decapoda), com ênfase para o papel dos lípidos no crescimento e
reprodução. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa.

849

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

McLusky, D.S., Anderson, F.E. & Wolfe-Murphy, S. 1983. Distribution and population recovery of
Arenicola marina and other benthic fauna after bait digging. Mar. Ecol. Progr. Ser., 11: 173-179.
Olive, P. J. W. 1999. Polychaete aquaculture and polychaete science: A mutual synergisrn.
Hydrobiologia 402: 175-183
Olive, P.J.W. & Cowin, P.B.D. 1994. The management of natural stocks and the commercial culture of
Polychaeta as solutions to the problems of “bait-digging” and worm supply for sea angling in the
UK. Polychaete Research, 16: 23-27.
Olive, P.J.W. 1993. Management of the exploitation of the lugworm Arenicola marina and the ragworm
Nereis virens (Polychaeta) in conservation areas: the importance of population structure and
recruitment processes. Aquat. Conserv., 3: 1-24.
Olive, P.J.W. 1994. Polychaeta as a world resource: a review of patterns of exploitation as sea angling
bait and the potential for aquaculture based production. In: J.-C. Dauvin, L. Laubier & D.J. Reish
(eds.), Actes de la 4ème Conférence Internationale des Polychètes. Mem. Mus. Nat. Hist. Nat.
(Fr.), 162: 603-610.
Olive, P.J.W., Islam, M. & Cowin, P.B.D. 2000. Cultured Polychaeta: a dietary resource to increase
penaeid hatchery performance. European Aquaculture Society, Spec. publ., 28: 523.
Pinto, F.C.C.M. 1997. Estudo da dinâmica populacional, produção e ciclo reprodutor do poliqueta
Nereis diversicolor (O.F. Müller, 1776) no Canal de Mira, Ria de Aveiro. Tese de Mestrado,
Universidade de Aveiro.
Pope, E.C. 1965. Can marine worms be farmed? Fisheries Newsletter, 24(2): 13-15.
Portaria nª 254/79. 1979. Regulamento da cultura e apanha de isco do Tipo Minhoca. Diário da
República, 31/5/1979, série I, nº 125: 1187-1191.
Portaria nª 576/2006. 2006. Estabelece um período de defeso para a apanha de poliquetas no estuário
do Sado. Diário da República, 19/6/2006, série I-B, nº 116: 4336
Portaria nº 1102-B/2000. 2000. Regulamento da Apanha. Diário da República, 21/11/2000, série I-B, nº
270: 6692-(4)-6692-(9).
Ré, P. & Boaventura, D.M. 1998. As áreas protegidas do Litoral. Jornal "Público" de 15 de Fevereiro.

850

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Rufino, R., Miranda, P., Pina, J.P. & Araújo, A. 1983. Limícolas invernantes na Ria de Faro. Dados
sobre a sua distribuição e disponibilidades alimentares. Proc. 29th IWRB Meeting: 207-223.
Huelva, Spain.
Santos, T.M. 1993. Variação temporal nos padrões de e tácticas de alimentação de aves límicolas no
estuário do Mondego (Portugal). Sua relação com as alterações na Disponibilidade de presas.
Tese de Mestrado em Ecologia Animal, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de
Coimbra.
Sardá, R. 1989. Informe Tecnico. Escuela Spencer de Administracion y Direccion de Empresas
(ESADE), Catalunya.
Serpa, D., Falcão, M., Duarte, P.,Cancela da Fonseca, L. & Vale, C. 2007. Evaluation of ammonium
and phosphate release from intertidal and subtidal sediments of a shallow coastal lagoon (Ria
Formosa – Portugal): a modelling approach. Biogeochemistry, 82:291–304.
Sherfy, M.H. & Thompson, J.A. 2001. Potential risk of aquatic invasive species introduction due to
international trade in live bait. In: J. Reaser (ed.), Preventing the introduction and spread of
aquatic invasive species in North America. Workshop Proceedings, pp. 22-24. Commission for
Environmental Cooperation, Montreal Quebec, Canada.
Warren, L. 1994. Protection of Polychaetes. Polychaete Research, 16: 28-31.
Whitlatch, R.B., Lohrer, A.M., Thrush, S.F., Pridmore, R.D., Hewitt, J. E., Cummings, V.J. & Zajac, R.N.
1998. Scale-dependent benthic recolonization dynamics: life stage-based dispersal and
demographic consequences. Hydrobiologia 375/376:217–226.
Zajac, R.N. & Whitlatch, R.B. 2003. Community and population level responses to disturbance in a
sandflat community. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 294, 101–125.

851

