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Que época para se estar vivo! A história – essa Senhora lenta e intangível – parece, pela
primeira vez, desenhar-se à nossa frente, a cada dia que passa. Retirados os excessos
e filtrados os devaneios, a atual espuma dos dias molda o que ficará nos anais como a
grande revolução verde. E cada um de nós tem o privilégio – e a responsabilidade – de
nela participar, e assim alinhavar o futuro.
No mundo real, de que é feito o quotidiano de todos, os heróis são professores, carpinteiros, agricultores, administrativos, jardineiros, serralheiros e costureiros. Não envergam
capa, mas operam silenciosamente a maior operação de resgate de que há memória.
Todos se unem num esforço comum de proteger o que a todos pertence: a própria vida.
Todos levam os seus dias com a missão de (re)criar uma sociedade solidária, de partilha,
de regresso ao respeito pelo mundo natural.
Lucanus – Revista de Ambiente e Sociedade presta homenagem ao momento presente,
à escrita da história local, aos anónimos revolucionários, à insurreição por uma causa
maior. Um dia poderá ser lido como é que a ‘grande revolução verde’, afinal, foi desenhada por pessoas simples, todos nós, que um dia ousámos sonhar. Ousámos agir. Continuemos a rebeldia. Transformemos o mundo, um dia de cada vez.

Lousada, 10 de novembro de 2019

Pedro Machado
Presidente da Câmara Municipal de Lousada

APRESENTAÇÃO
O ano de 2019 assinala os 250 anos do nascimento do naturalista e explorador prussiano Alexander von
Humboldt (1769-1859). As suas ideias e os resultados das suas expedições constituíram os “ombros” em
que outros grandes naturalistas, escritores e políticos dos Séculos XIX e XX se apoiaram. A abrangência
dos seus interesses e o alcance da sua visão permitiu unir a arte e a ciência, bem como explicar fenómenos
e identificar padrões naturais até então desconexos. A forma gráfica e artística com que transmitia o seu
conhecimento plural (ver o Naturgemalde, por exemplo) era considerada por von Humboldt tão importante
para a compreensão dos fenómenos naturais como as experiências e as medições científicas. A Lucanus
– Revista de Ambiente e Sociedade, cujo terceiro volume é agora dado a conhecer, tenta associar a multidisciplinaridade à transmissão visual do conhecimento constituindo, no nosso entender, um pequeno
contributo para uma visão unificada da relação Homem-Natureza.
O presente volume é composto por oito artigos que abordam temáticas distintas, mas que, materializadas,
constituem um importante aporte para o conhecimento e valorização dos recursos naturais e endógenos.
O primeiro artigo debruça-se sobre a metodologia e os resultados do processo participativo para a definição da Paisagem Protegida do Sousa Superior, uma iniciativa dinamizada pelo município de Lousada e que
envolveu a participação ativa de três centenas de Lousadenses.
Os principais resultados do projeto Lousada Charcos são nota de destaque no segundo trabalho. Este projeto enfatiza a importância do conhecimento, caracterização e restauro dos meios aquáticos para a sustentabilidade e funcionalidade dos ecossistemas.
Alicerçado pelo projeto Gigantes Verdes, o terceiro artigo reporta um conjunto detalhado de informação
relativa a, aproximadamente, 7200 árvores de grande porte do município de Lousada que, para além da
sua importância cultural, cénica e estrutural, constituem verdadeiros habitats para outras formas de vida.
A reportagem fotográfica “Mar da Minha Terra”, da autoria do fotógrafo de vida selvagem Luís Quinta, levanta a ponta do véu sobre a fascinante biodiversidade marinha da Frente Atlântica de Almada.

Uma viagem à descoberta dos invertebrados de Vila Real é o que nos reserva o quinto trabalho, uma jornada que permitiu a identificação de quase duas centenas de espécies de um grupo muitas vezes negligenciado, mas com uma importância ecológica ímpar, os invertebrados.
A gestão sustentável do solo catalisou a criação da incubadora de base rural de Guimarães. Uma iniciativa
municipal empreendedora que visa potenciar as características agrícolas do território e o desenvolvimento económico sustentável.
Os dois artigos que encerram o terceiro volume da Lucanus são dedicados à educação ambiental. O município de Setúbal apresenta a sua estratégia, assente num plano de comunicação e sensibilização, consubstanciado por uma rede de centros de educação ambiental. A Associação Portuguesa de Educação Ambiental, fundada em 1990, apresenta uma resenha histórica das principais motivações que regeram as 25
edições das Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental.
Do compartimento aquático ao terrestre, das árvores monumentais ao exíguo inseto, esperamos que a leitura deste novo volume, lançado numa data histórica para a Ciência, fomente o deslumbre pelo Ambiente
e Natureza preconizado por Alexander von Humboldt.

João Carvalho (Coordenador editorial)
Departamento de Biologia e Centro
de Estudos do Ambiente e do Mar,
Universidade de Aveiro

Carlos Fonseca
Departamento de Biologia
e Centro de Estudos
do Ambiente e do Mar,
Universidade de Aveiro

Manuel Nunes
Vereador do Ambiente e Natureza,
Câmara Municipal de Lousada

PROCESSO PARTICIPATIVO
PARA A ELABORAÇÃO
DO PLANO DE GESTÃO
DA PAISAGEM PROTEGIDA
DO SOUSA SUPERIOR
José Carlos Mota ¹, Janaina Barbosa ¹, Isabella Rusconi ¹,
Catarina Isidoro ¹, Gil Moreira ¹
* jcmota@ua.pt
1 Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas (L3P)
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território (DCSP)
Universidade de Aveiro (UA)

Resumo
O presente artigo tem como objetivo
apresentar e analisar os resultados
de uma metodologia participativa
desenvolvida na conceção do Plano
de Gestão da Paisagem Protegida
Sousa Superior (PPSS) promovido pelo
município de Lousada com o apoio
de investigadores do Laboratório de
Planeamento e Políticas Públicas (L3P)1
do Departamento de Ciências Sociais,
Políticas e do Território (DCSPT) da
Universidade de Aveiro. O processo
de envolvimento dos cidadãos foi
desenvolvido de janeiro a junho de
2019, integrando-se na Estratégia
Municipal para a Sustentabilidade,
1 http://laboratorio3p.web.ua.pt
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dando seguimento ao notável
conjunto de projetos desenvolvidos
pelo Departamento do Ambiente de
Lousada, nomeadamente o BioEscola,
o Plantar Lousada, o BioLousada, o
Lousada Jardins, o Lousada Guarda-Rios,
o Lousada Charcos, e outros, alinhados
com a temática do desenvolvimento
sustentável.
Palavras-chave
participação pública, envolvimento dos
cidadãos, planeamento urbano, plano de
gestão, paisagem protegida.

Abstract
This paper aims to present and analyze
the results of the application of a
participatory methodology in the
development of the Management
Plan of the Protected Landscape
Sousa Superior (PPSS), which has
been promoted by the municipality
of Lousada. The methodology was
supported by a group of researchers
from the Planning and Public Policy
Laboratory (L3P)1, which is integrated
at the Department of Social, Political
and Territory Sciences (DCSPT) of the
University of Aveiro (UA). The process
of citizen involvement was developed
from January to June 2019, as part of

1

the Municipal Sustainability Strategy,
following the remarkable set of projects
developed by the Lousada Environment
Department, namely BioEscola, Plantar
Lousada, BioLousada , Lousada Jardins,
Lousada Guarda-Rios, Lousada Charcos,
and others aligned with the theme of
sustainable development.
1 http://laboratorio3p.web.ua.pt

Keywords
public participation, citizen involvement,
urban planning, management plan,
protected landscape.

A PAISAGEM
PROTEGIDA (PP)

A

Paisagem Protegida (PP) é um instrumento legal definido pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho e dirige-se a “áreas que contenham paisagens resultantes da interação harmoniosa do ser humano e da natureza
e que evidenciem grande valor estético, ecológico ou cultural”2. O diploma
visa a proteção dos valores naturais e culturais existentes, realçando a identidade local e a adoção de medidas compatíveis com os objetivos da sua
classificação, designadamente:

a) A conservação dos elementos da biodiversidade num contexto da valorização da paisagem;

b) A manutenção ou recuperação dos padrões da paisagem e dos processos
ecológicos que lhe estão subjacentes, promovendo as práticas tradicionais de
uso do solo, os métodos de construção e as manifestações sociais e culturais;

2 Diário da República, 1.ª série, N.º 202, Artigo 19.º, p. 8991.
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Figura 1 Projetos Lousada Ambiente. Infográfico produzido por Lousada Ambiente.

c) O fomento das iniciativas geradoras de benefícios para as comunidades
locais, a partir de produtos ou da prestação de serviços.
Importa ter em atenção que este instrumento não é um plano de ordenamento, nem um conjunto de condicionantes de ocupação, não tendo valor
normativo para a restrição do uso e transformação do solo. Ainda assim,
trata-se de um documento importante para a gestão municipal que visa:

1. Criar um instrumento de gestão para o território do Sousa Superior,
completando o instrumento de ordenamento (PDM) e dando coerência
às atuações públicas e privadas;

2. Organizar um território que possa funcionar como um laboratório
de experimentação e montra das intervenções ambientais e sociais
que a CM Lousada já realiza;
3. Estimular dinâmicas de desenvolvimento (turismo, lazer, floresta e
agricultura) que tirem partido e valorizem a dimensão ambiental, alinhadas com a temática da “economia verde”;

4. Promover o município de Lousada como uma referência nacional
nas questões ambientais.
10 LUCANUS

2

O território do
Sousa Superior

O

município de Lousada pertence ao distrito do Porto, compreendendo
uma área de 94.89 km² e apresentando uma elevada densidade populacional, a rondar os 493 habitantes/km². Grande parte do território destina-se
à exploração agrícola, destacando-se a vinha e o milho, e à produção florestal, nomeadamente de eucalipto (Couto, Ferreira, Babo & Vale, 2017). Especificamente, o vale do Sousa Superior tem vindo a ser identificado como um
território com elevado valor ambiental, cuja classificação como Paisagem
Protegida poderá contribuir para a qualificação territorial, salvaguarda dos
principais valores naturais e patrimoniais, compatibilizando os aspetos sociais e económicos com a conservação da natureza, e criação de dinâmicas
de desenvolvimento, que envolvam a comunidade local (Couto et al, 2017).
Neste sentido, a classificação pretende valorizar o Rio Sousa e sua envolvente, como forma de recuperar o seu papel estruturante no território, sendo
para isso necessário assegurar a acessibilidade às suas margens de forma
contínua ao longo do seu percurso e garantir a recuperação e a manutenção
da identidade da paisagem envolvente.
De acordo com Couto et al. (2017), a riqueza específica do vale do Sousa Superior é “comparável com áreas naturais icónicas do país, como a Mata Nacional do Bussaco ou a Paisagem Protegida do Corno do Bico”. No entanto,
são várias as condicionantes com impactos nesta paisagem, nomeadamente
a agricultura intensiva, a expansão urbana, os incêndios, a monocultura de
eucalipto acrescida da presença de espécies exóticas de cariz invasor, que
contribuem para a destruição da floresta nativa, e ainda a contaminação
dos principais rios e galerias ripícolas envolventes.
Neste sentido, a autarquia tem vindo a produzir um trabalho exaustivo de
mapeamento e catalogação que lhe permite ter um vasto conhecimento
sobre o território, apresentando bases sólidas para o projeto da classificação do território do Sousa Superior como Paisagem Protegida (Figura 2), nomeadamente: Ocupação do solo, com especial detalhe para o uso agrícola e
florestal; Valores patrimoniais naturais (flora, fauna, habitats); Valores patrimoniais construídos (arqueologia e arquitetura); Condicionantes de ocupação (Reserva Agrícola, Reserva Ecológica, etc.); Intervenções municipais
realizadas ou previstas (propriedades adquiridas, moinhos, mata, zonas de
lazer etc.), além da identificação de principais parceiros privados e da sociedade civil (quintas privadas, associações, equipamentos culturais, desportivos e sociais).
LUCANUS 11

Área Paisagem Protegida do Sousa (RAN e REN)

Figura 2 Mapa da PPSS. Fonte: Arquivos Lousada Ambiente.
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Com o objetivo de complementar este trabalho técnico criterioso e viabilizar a conceção do Plano de Gestão da Paisagem Protegida do Sousa Superior, foi entendido que seria necessário envolver a população de forma
mais ativa neste projeto, procurando dialogar sobre formas mais intensas
de interação entre os residentes e a biodiversidade natural e patrimonial
existente na região. Com este objetivo, a metodologia participativa desenvolvida e apresentada neste artigo procurou funcionar como um processo
pedagógico focado na construção colaborativa de uma visão comum para
o território que possa dar suporte à implementação de um futuro Plano de
Gestão da PPSS.
A criação de uma visão comum é entendida como um processo de sensibilização para o bem comum e que, por isso, deve ser protegido e utilizado para
o bem de todos. Este processo requer oportunidades para exercitar a participação de modo colaborativo, colocando os cidadãos como agentes ativos
do processo de decisão e, consequentemente, fortalecendo comunidades
capazes de gerir de forma responsável os recursos comuns do território em
conjunto com as autoridades competentes (Barbosa, Reimer & Mota, 2016).
Com base nesta breve contextualização, no próximo capítulo serão
apresentados os aspetos conceptuais que fundamentaram a metodologia
do processo participativo aplicada, com descrição detalhada dos seus principais objetivos, formato das sessões de trabalho e ferramentas empregadas
pelos mediadores no envolvimento dos cidadãos. No capítulo 4, “Resultados e Discussão”, é detalhado o processo de sistematização, interpretação
e validação dos contributos obtidos nas sessões participativas. Finalmente,
o capítulo 5, “Considerações Finais”, apresenta as conclusões do trabalho,
expondo de que forma esta metodologia participativa terá contribuído para
o envolvimento dos cidadãos na construção do Plano de Gestão da PPSS.

“

A conceção do Plano de Gestão da Paisagem
Protegida do Sousa Superior requer oportunidades
para exercitar a participação de modo colaborativo,
colocando os cidadãos como agentes ativos do
processo de decisão.”

LUCANUS 13

3

metodologia do
processo participativo

O

planeamento do território incorpora, cada vez mais, processos de capacitação das comunidades, de modo a compreender e intervir de forma
responsável no território em que estas vivem, deixando de estar focado exclusivamente no controle e regulação da transformação do território (Mota,
2013; Nogueira, 2010). Este exercício de capacitação e envolvimento “pode
trazer benefícios para o planeamento, quer para um maior compromisso entre as partes envolvidas, reforçando a legitimidade das decisões, quer para
um comprometimento na coimplementação de ações ou no alinhamento
das suas dinâmicas em torno de objetivos comuns” (Mota, 2013, p.94).
Um dos desafios da política contemporânea – e por extensão, do planeamento do território – consiste na dialética entre os movimentos que procuram
a democratização, a tomada de decisão coletiva e capacitação dos cidadãos,
por um lado, e as instituições e estruturas estabelecidas que visam reabsorver estas reivindicações numa estrutura distributiva, por outro (Isidoro,
2015). Neste sentido, cada vez mais as instituições públicas procuram incorporar metodologias inovadoras de participação no processo de planeamento do território, que tenham a capacidade de aproximar formas institucionais de decisão de competências produzidas pelos cidadãos (Mota, 2013).
Perante este cenário contemporâneo de mudança de paradigmas da democracia participativa, é importante perceber que o conceito de participação
através de uma visão mais holística, “para além da participação propriamente dita”, não só transcende “a questão do aprofundamento da democracia (e formas de reforço da legitimidade democrática), mas também potencia
e alinha os meios e motivações dos diferentes atores na ação coletiva (por
razões de eficiência e eficácia). Por último, assume-se como forma de coletivamente gerar novas soluções para os problemas contemporâneos (criatividade e inovação), sendo por isso fundamental encontrar novos caminhos
metodológicos (a importância da experimentação)” (Mota, 2013, p. 185).
A metodologia participativa implementada assentou nos princípios da participação em planeamento do território, envolvendo os cidadãos e autoridades locais em todas as etapas do processo, desde a definição da agenda,
definição de objetivos, construção do diagnóstico e estabelecimento de propostas de ação. Neste sentido, a metodologia aplicada utilizou alguns princípios do “Urbanismo Tático”, como ferramenta de planeamento para medir
o impacto de ideias antes de estas serem implementadas a longo e a médio
prazo no território. Como ações experimentais, as atividades desenvolvidas
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na finalização do processo participativo caracterizaram-se pela “flexibilidade” na sua implementação, “pequena-escala” na sua dimensão, dinâmica de
baixo para cima (“Bottom-up”) pois as ideias partiram das sessões de trabalho, e “replicabilidade”, tendo as propostas a intenção de suscitar ideias e
projetos a serem desenvolvidos futuramente pelo Plano de Gestão da PPSS
em parceria com a comunidade local (Isidoro, 2017, p. 21).
Desta forma, a metodologia participativa teve como objetivos:

1. Estabelecer pontes de diálogo entre a Câmara Municipal de Lousada e
a população, através de um ambiente descontraído em que os técnicos,
os governantes e os cidadãos pudessem trocar conhecimentos sobre os
recursos e os problemas do território;

2. Recolher informações específicas dos contextos locais de cada freguesia a partir da visão dos cidadãos, através de um processo interpretativo cuidadoso que sintetizasse os contributos;

3. Mediar a construção de uma visão comum do território que facilitasse a corresponsabilização dos cidadãos para com os processos de
decisão relacionados com a criação da Paisagem Protegida;

4. Garantir que todos os participantes tivessem voz em todas as sessões participativas, proporcionando um espaço democrático de confronto de ideias e construção de consensos;
5. Dar lugar à experimentação de soluções no território como forma de
fortalecimento de redes de cooperação.

“

A metodologia implementada assentou nos princípios
da participação em planeamento do território,
envolvendo os cidadãos e autoridades locais em todas
as etapas do processo, desde a definição da agenda,
definição de objetivos, construção do diagnóstico
e estabelecimento de propostas de ação.”

LUCANUS 15

3.1

Sessões

A

s sessões de trabalho foram realizadas procurando garantir a distribuição
territorial e, desta forma, facilitar o acesso às sessões a todos os munícipes. Depois de realizado um evento público de lançamento do processo participativo que contou com cerca de sessenta cidadãos (Figura 3 e 4), para cada
fase foram realizadas duas sessões participativas, totalizando oito reuniões,
uma em cada uma das freguesias abrangidas pela criação da Paisagem Protegida do Sousa Superior (PPSS): Aveleda, Caíde de Rei, Macieira, Meinedo, Torno,
Vilar de Torno e Alentém, União das Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga, e a União de Freguesias de Cernadelo, São Miguel e Santa Margarida.

Figura 3 Evento público de lançamento do processo
participativo da Paisagem Protegida do Sousa Superior,
Biblioteca Municipal de Lousada, 29 de março. Fotografia
produzida por Lousada Ambiente

Figura 4 Evento público de lançamento do processo
participativo da Paisagem Protegida do Sousa Superior,
Biblioteca Municipal de Lousada, 29 de março. Fotografia
produzida por Lousada Ambiente

Os locais escolhidos para as sessões de trabalho foram as sedes das Juntas
de Freguesia, por representarem lugares de encontro e convívio comunitário e ao mesmo tempo serem contextos de forte relação de proximidade
entre o poder político e os cidadãos. Esta relação de proximidade facilita
transformações ao nível da governação local, através da experimentação
de práticas democráticas inovadoras que “integrem a participação ativa e a
deliberação dos cidadãos” (Ferreira, 2015, p. 101).
Salienta-se a importância da preparação do ambiente em que ocorreram as
sessões de trabalho. Os espaços foram preparados de forma a que se tornassem acolhedores, para que as pessoas se sentissem confortáveis e seguras
para compartilhar as suas opiniões. Um momento de trabalho acompanhado de cafés e bolos propicia conversas mais genuínas e descontraídas. Como
anfitriões, os executivos das Juntas de Freguesia reforçaram estes momentos, ao incorporar a degustação de produtos locais no final das sessões, demonstrando o grande potencial de dinamização da economia e valorização
da identidade local.
16 LUCANUS

Figura 5 Sessão da Fase 1/Diagnóstico, Junta de Freguesia
do Torno, 9 de abril.

Figura 6 Sessão da Fase 1/Diagnóstico, Junta de Freguesia
de Pias, 23 de abril.

Figura 7 Sessão da Fase 2/Visão, Junta de Freguesia de Vilar
do Torno e Alentém, 10 de Maio.

Figura 8 Sessão da Fase 2/Visão, Junta de Freguesia de Caíde,
10 de maio.

Figura 9 Sessão da Fase 3/Propostas, Junta de Freguesia de
Meinedo, 24 de maio.

Figura 10 Sessão da Fase 3/Propostas, Junta de Freguesia de
Macieira, 27 de maio.

Figura 11 Sessão da Fase 4/Ações, Junta de Freguesia de
Cernadelo, 3 de junho.

Figura 12 Sessão da Fase 4/Ações, Junta de Freguesia de
Aveleda, 4 de junho.
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Após as boas-vindas, apresentação e contextualização das sessões (objetivos
da PPSS e metodologia do processo participativo), os participantes foram
encaminhados para as mesas de trabalho, compondo grupos de aproximadamente dez pessoas. A subdivisão em grupos menores permitiu que todos
tivessem oportunidade de intervir. Durante as dinâmicas, os grupos foram
incentivados a nomear um porta-voz, que ficaria responsável por, no final
das sessões, apresentar a todos os presentes uma síntese do que foi discutido em cada grupo.
Cada mesa contou com a presença de um facilitador da equipa participativa, que desempenhou o papel de mediador, e a equipa técnica municipal
manteve-se à disposição para apoio e esclarecimentos aos participantes. O
trabalho de mediação assegurou que, dentro do tempo definido para a sessão – uma hora e meia –, todos os participantes tivessem voz, evitando a
sobreposição de poder nas discussões e assegurando a sua horizontalidade
no processo de decisão coletiva.

3.2

FASES

C

om o propósito de alcançar os objetivos elencados no ponto anterior,
definiram-se quatro fases de participação para a elaboração do plano de
gestão da PPSS com os seguintes objetivos:

FASE 1 / Diagnóstico: Construção de um diagnóstico colaborativo através
da identificação de um conjunto de oportunidades e problemas existentes
no território;

FASE 2 / Visão: Construção de uma visão comum para o território, através
da definição de objetivos e medidas necessárias para a melhoria da região;

FASE 3 / Propostas: Construção das propostas a serem implementadas no
território do Sousa Superior;
FASE 4 / Ações: Avaliação do conjunto de propostas e definição de três ações
experimentais a serem implementadas no território, no período de um dia.
O diagrama abaixo (Figura 13) especifica: a questão-guia de cada fase; a organização dos grupos de trabalho; as ferramentas utilizadas para mediar as
sessões participativas, e, por fim, o desafio proposto pela metodologia em
cada fase do processo.

Figura 13 Diagrama das quatro fases do processo participativo. Diagrama produzido pela equipa da
Universidade de Aveiro

FASE 1 / Diagnóstico
As sessões foram compostas por duas Etapas. Na primeira etapa, os participantes foram desafiados a apresentar-se, relatando experiências e vivências
relacionadas com o território do Rio Sousa. Na segunda parte desta etapa,
foi proposta a realização de um diagnóstico colaborativo, através da identificação de três oportunidades e três problemas do território. Aqui, os participantes foram incentivados a partilhar as memórias e histórias sobre o
território do Rio Sousa, identificando nos mapas disponibilizados os lugares
das suas vivências. Na segunda etapa, a reflexão centrou-se nas oportunidades e problemas do território. Os participantes foram convidados a registar
em “post-its” três aspetos relacionados com cada tema, tendo de seguida
sido incentivados a partilhar os seus contributos com o grupo.

FASE 2 / Visão
Nesta fase, os participantes foram divididos em três grupos com temáticas
estabelecidas pela equipa de mediadores: Património Natural e Construído;
Comunidade e Património Imaterial; e Desenvolvimento Local. Na primeira
parte de cada sessão foram validados pelos cidadãos os resultados do diagnóstico colaborativo. Na segunda parte, os participantes foram encorajados a
estabelecer um conjunto de objetivos (o que deve ser feito) e medidas (como
deve ser feito) para a criação da PPSS. Após a discussão, os participantes mapearam e registaram em “post-its” os objetivos e medidas que gostariam de
ver implementados na PPSS. Além disso, os “post-its” foram agrupados pelos
próprios participantes de acordo com a similaridade dos conteúdos.

Fase 3 / Propostas
Na primeira etapa de cada uma das reuniões, os participantes validaram os
resultados dos trabalhos anteriores: o conjunto de objetivos e medidas. Na segunda etapa, foram convidados a elencar três propostas práticas que deveriam
ser implementadas no território, explicando também como, onde, quando,
com quem, e com que recursos estas propostas deveriam ser desenvolvidas.
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Fase 4 / Ações
Nas reuniões desta fase, primeiramente os participantes avaliaram cada
proposta por ordem de prioridade, selecionando as propostas que poderiam
vir a ser implementadas no território a curto prazo, ou seja, dentro do período de um ano. Da avaliação das propostas resultou a seleção e posterior
discussão de três ideias relacionadas com o rio Sousa, as quais foram experimentadas na festa de encerramento do processo participativo, realizada no
dia 13 de julho de 2019.

3.3

Comunicação

A

comunicação foi essencial para todo o processo participativo, tendo
esta sido baseada numa linguagem acessível, sustentada por suportes
variados (físicos e digitais), com o objetivo não só de alcançar a maioria dos
cidadãos, no sentido de os incentivar a participar nas sessões, mas também
de funcionar como veículo de divulgação e «feedback» da evolução e resultados dos contributos resultantes do processo. Assim, durante todo o processo os resultados da sistematização da informação foram sendo disponibilizados através de «newsletters».

Figura 14 Logotipo do Processo Participativo da PP Sousa Superior. Produzido por Janaina Barbosa.

Todos os suportes de comunicação seguiram uma padronização de cores e
formas estabelecida no início do processo. Neste sentido, foi criado um logotipo (Figura 14) à imagem do Processo Participativo com o objetivo de criar
um discurso visual coerente relativo ao Plano de Gestão da PPSS, tornando
a comunicação mais clara e direta. O logotipo procurou representar por um
lado a ideia de paisagem natural, tendo o rio como elemento agregador, em
equilíbrio com a ação humana, e por outro a ideia de “casa” comum, nomeadamente o território que comporta o vale do Sousa Superior.
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Figura 15 Newsletter com 61 propostas dos cidadãos organizadas em quatro eixos temáticos. Fotografia
produzida por Lousada Ambiente.

A estratégia de comunicação proposta foi suportada pelos seguintes elementos: Logotipo do processo participativo; Cartaz-agenda do processo participativo; Cartazes das sessões participativas nas Juntas de Freguesia (08);
Convite para as sessões participativas; Cartaz da Festa Final; Banners para
divulgação das sessões no Facebook (08); Newsletters (04); Mapas temáticos
(04); e Bandeira do Processo Participativo da Paisagem Protegida do Sousa
Superior.
Todo o processo foi oportunamente divulgado nos canais de comunicação
da Câmara Municipal de Lousada: no site da instituição, na página de Facebook do Município e do Lousada Ambiente e na Revista Mensal impressa e
distribuída gratuitamente por todo o município. A exibição, em cada encontro, de um vídeo promocional da Paisagem Protegida produzido pela equipa
do Departamento do Ambiente do Município de Lousada foi também um
importante suporte de divulgação e comunicação, contribuindo igualmente
para a ativação da participação.

“

A comunicação foi essencial para todo o processo
participativo, tendo esta sido sustentada por
suportes variados (físicos e digitais).”
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4

RESULTADOS
E DISCUSSÃO

T

odos os contributos dos participantes foram sistematizados de forma
criteriosa depois de cada sessão participativa, tendo como resultado a
produção de uma síntese interpretativa que fosse o mais próxima possível
dos contributos dos cidadãos. Desta forma, a sistematização dos contributos
de cada sessão foi sendo realizada durante todo o processo participativo e
não somente no final da aplicação da metodologia. Esta opção metodológica
teve como objetivo desenvolver um processo coletivo de cocriação de uma
visão comum do território que integrasse todos os elementos essenciais de
um Plano de Gestão (diagnóstico, visão, propostas e implementação). Além
disso, este modelo teve como objetivo organizar as sessões seguintes através de materiais visuais que comunicassem de forma sintetizada e clara as
contribuições da fase anterior, sugerindo assim o acréscimo subsequente de
contributos pelos novos grupos de participantes, e permitindo a continuação da construção colaborativa do Plano de Gestão.
FASE 1
DIAGNÓSTICO

FASE 2
VISÃO

FASE 3
PROPOSTAS

FASE 4
AÇÕES

Plano de Gestão
da Paisagem
Protegida do
Sousa Superior

PREPARAÇÃO
Reuniões prévias
Presidentes das
juntas
Técnicos municipais
Partidos políticos
Lançamento público

INTERPRETAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

Contributos em 4 eixos:
• Património Natural
• Património Construído
• Comunidade & Pat.
Imaterial
• Desenvolvimento Local

Contributos em 4 eixos:
10 objetivos
28 medidas

Compilação 61
propostas distribuídas
pelos 4 eixos

• Gráfico de avaliação
por ordem de
prioridade das 61
propostas (4 eixos)
• Organização das 3
ações experimentais

Figura 16 Diagrama “go and back”, da preparação às ações experimentais. Diagrama produzido pela
equipa da Universidade de Aveiro.

Como indica o diagrama acima (Figura 16), a metodologia participativa foi
construída seguindo uma lógica “go and back”, ou seja, cada sessão era preparada com base na sessão de trabalho anterior, cada sessão fornecendo
um novo conjunto de informação que era interpretado pela equipa para a
organização da próxima sessão, e assim por diante. Além disso, cada sessão
também forneceu dados que permitiriam uma revisão e adaptação da metodologia de acordo com as necessidades de cada passo. Este processo iniciou-se com um diagnóstico prévio do território através de reuniões com os
autarcas, técnicos e partidos políticos, e terminou com a apresentação dos
resultados gerais a serem incorporados no Plano de Gestão da PPSS.
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AÇÕES
EXPERIMENTAIS

Desta forma, os resultados foram sendo compilados e interpretados de uma
forma contínua pela equipa de investigadores, garantindo a construção de
uma sequência lógica para cada fase. Este método possibilitou não só que os
resultados de cada fase permitissem manter a fluidez do processo participativo, mas também a produção coletiva de um discurso crítico e propositivo
do território. Os mediadores/investigadores tiveram a função de interligar
discursos, gerando perspetivas cada vez mais coletivas e menos individuais
do território. Desta forma, este modelo serviu igualmente para interligar os
diferentes atores e vozes que estiveram presentes nas sessões, visto que em
cada uma delas o grupo de participantes presente era diferente.
Todo o processo de sistematização teve como base a identificação de palavras-chave recorrentes e similares, resultando em categorias-chave de agrupamento que definiram eixos temáticos gerais (Saldaña, 2009). O esforço de
síntese foi realizado de modo a facilitar a organização por grupos de trabalho nas reuniões subsequentes. Considerou-se a multidimensionalidade e
transversalidade das temáticas. Porém, ao mesmo tempo, procurou-se ser
fiel aos significados atribuídos pelos participantes. É importante salientar
que o processo interpretativo que conduziu à sistematização dos contributos foi desenvolvido a partir de uma perspetiva indutiva, permitindo inferências da equipa que analisou e organizou os dados em cada etapa do
processo (Saldaña, 2009).

FASE 1 / Diagnóstico
A partilha das memórias e histórias em torno do território do Rio Sousa
cumpriu os objetivos de criação de vínculos entre os participantes e gerou
empatia para a construção coletiva do diagnóstico. As oportunidades e os
problemas citados e registados em “post-its” nas duas sessões de construção
do diagnóstico colaborativo foram transcritos, sistematizados e agrupados
por quatro temas: Património Natural; Património Construído; Comunidade
e Património Imaterial; e Desenvolvimento Local, como mostra o diagrama
abaixo (Figura 17).
De acordo com o primeiro conjunto de contributos, relacionados com o
diagnóstico, apuraram-se quatro eixos: “Património Natural”, que reuniu os
cursos de água e toda a biodiversidade existente relacionada com a fauna e
flora; “Património Construído”, que juntou os contributos relacionados com
o conjunto de casas senhoriais, moinhos, museus, arquitetura românica
e arquitetura tradicional existente na região; “Comunidade e Património
Imaterial”, que compilou os contributos ligados a projetos de sensibilização ambiental transmitidos pela educação formal e não-formal, os valores
relativos à vida comunitária ainda existentes e fontes de muitas memórias,
e as Associações locais; e “Desenvolvimento Local”, onde se consideraram
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Figura 17 Diagrama interpretativo dos contributos da primeira fase “Diagnóstico”, apresentado na
Newsletter N.º 1. Produzido pela equipa da Universidade de Aveiro.

os contributos ligados à criação de emprego, às capacidades turísticas que
o território pode vir a desenvolver; à agricultura e sua relação com o meio
ambiente; e aos produtos locais. A organização dos contributos dentro destes quatro eixos conseguiu estabelecer uma aproximação entre a linguagem
técnica da construção do Plano de Gestão e o discurso dos cidadãos comuns
que vivem e constroem o território quotidianamente.
Interpretados e ponderados os contributos desta fase, ficou claro que o Património Natural é o que preocupa mais os cidadãos, tanto relativamente às
oportunidades, como aos problemas que o território apresenta. Problemas
como a poluição do Rio Sousa e a utilização privada das suas margens, impedindo o desenvolvimento das potencialidades que o rio pode trazer para
todos os cidadãos, como a geração de energia, exploração turística e de lazer
pela população local.

FASE 2 / Visão
A divisão dos participantes em três grupos temáticos – Património Natural
e Construído; Comunidade e Património Imaterial; e Desenvolvimento Local – possibilitou que os quatro eixos que caracterizam o território fossem,
no diagnóstico colaborativo, melhor trabalhados por perfis de participantes
com capacidades para responderem aos desafios de cada um desses eixos.
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Esta divisão foi realizada espontaneamente pelos presentes, o que revelou
uma autorresponsabilização relativa aos desafios de cada tema e ao desejo
de propostas para o território.
Esta fase resultou num conjunto de objetivos (o que deve ser feito) e medidas (como deve ser feito) para a criação da Paisagem Protegida do Sousa
Superior. A sistematização por similaridade de conteúdos e repetições de palavra-chave foi iniciada nas próprias sessões participativas através do exercício coletivo de agrupamento dos “post-its” à medida que a discussão ocorria. Este processo facilitou a construção de uma visão comum do território,
permitindo a construção de um processo pedagógico que colocava nas mãos
dos cidadãos a responsabilidade de responder aos desafios do território.

FASE 3 / Propostas
Esta fase originou 186 contributos, que foram criteriosamente transcritos,
sistematizados e agrupados de acordo com palavras-chave recorrentes e
identificação de significados comuns, resultando em 61 propostas finais distribuídas entre os quatro eixos estabelecidos (Património Natural; Património Construído; Comunidade e Património Imaterial; e Desenvolvimento Local). Não obstante o esforço de síntese, optou-se por manter integralmente
nos eixos em que foram referidas algumas propostas semelhantes por, apesar da similaridade entre as mesmas, estas poderem vir a exigir diferentes
tipos de respostas. Por outro lado, esta opção permite expor a transversalidade dos temas e a consequente necessidade de uma abordagem integrada
e sistémica para o território.
O desafio proposto nas sessões desta fase permitiu que os participantes visualizassem os recursos existentes no território, e como estes poderiam ser
potencializados através de soluções simples e pontuais, algumas delas concretizadas pelo município, mas muitas pelos próprios cidadãos.
Esta fase contou com uma
nova ferramenta visual, os
“mapas temáticos” (Figura
18), os quais tiveram o objetivo de estimular a participação ativa nas sessões
para a cocriação de propostas concretas para o território. Os mapas temáticos resultaram da sistematização
dos contributos das fases
anteriores, permitindo uma

Figura 18 Mapas temáticos com intervenções dos
participantes. Fotografia produzida por Lousada Ambiente.
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interpretação gráfica. Estes objetos foram elaborados cruzando a referida
sistematização por tema (património natural; património construído; comunidade e património imaterial e desenvolvimento local) – e ilustrações
decorrentes dos contributos – com o mapa do território, com recurso à técnica de desenho à mão livre em suporte digital.
O rico conjunto de informações referentes às sessões participativas anteriores foi compilado e interpretado pelos mapas temáticos. Esta ferramenta
mostrou-se inovadora, na medida em que facilitou a compreensão das especificidades do território tanto pela equipa de mediadores e técnicos municipais como pelos próprios residentes, contribuindo para a construção de
uma visão comum do território, que se revelou interligado por uma rica
rede de vivências que dão forte sentido identitário ao município.

FASE 4 / Ações
Nas sessões da última fase, os participantes discutiram, complementaram
e, por fim, avaliaram as propostas incorporadas nos quadros temáticos resultantes da fase anterior. Assim, os presentes atribuíram prioridades, selecionando as propostas que poderiam vir a ser implementadas no território
a curto prazo, no período de um ano.
Esta fase contou com uma nova ferramenta visual, as “tabelas colaborativas” (Figura 19), que consistiu na impressão em grande formato de quatro
tabelas das propostas correspondentes aos quatro eixos temáticos. As tabelas tiveram o objetivo de convidar os participantes a preencherem durante
a discussão “como, onde, quem pode viabilizar, com que recursos e quando”
poderia cada proposta ser implementada no território.
As tabelas colaborativas
contribuíram para que os
cidadãos se sentissem corresponsáveis por todo o
processo de construção e
implementação do Plano de
Gestão da PPSS, ao serem desafiados a estabelecer compromissos com as propostas
apresentadas.

Figura 19 Tabelas colaborativas. Fotografia produzida por
Lousada Ambiente.
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Depois de debater e complementar as tabelas, os presentes atribuíram ordem de
prioridades a cada uma das

61 propostas, selecionando as que poderiam vir a ser implementadas no território a curto prazo, ou seja, no período máximo de um ano. Os diagramas
(Figuras 20, 21, 22 e 23) mostram a lista de propostas (sinalizadas com P)
organizadas por eixos temáticos, e o resultado da avaliação coletiva realizada nesta fase. A percentagem apresentada corresponde à ponderação das
avaliações dos participantes.

Figura 20 Diagrama dos resultados do eixo Património Natural.

Figura 21 Diagrama dos resultados do eixo Património Construído.

LUCANUS 27

Figura 22 Diagrama dos resultados do eixo Comunidade e Património Imaterial.

Figura 23 Diagrama dos resultados do eixo Desenvolvimento Local.

No grupo temático «Património Natural» (Figura 20), todos os participantes
deram prioridade às propostas “Desenvolver estratégias de recuperação do
domínio público das margens do rio” (Propostas 1) e “Elaborar plano de intervenção global para despoluição do rio” (Proposta 2). No grupo «Património Construído» (Figura 21), a proposta “Restaurar o património degradado
através de acordos com os proprietários” (Proposta 26) foi a mais votada. Já
no grupo «Comunidade e Património Imaterial» (Figura 22), a maioria dos
participantes deu prioridade às propostas “Realizar atividades ao ar livre”
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(Proposta 27) e “Organizar conversas entre comunidade, autarquias e proprietários” (Proposta 31). Por fim, o grupo «Desenvolvimento Local» (Figura
23) decidiu dar prioridade às propostas “Criar marca regional e estratégica
de comunicação e marketing” (Proposta 52) e “Criar ofertas formativas para
o turismo e a agricultura” (Proposta 61).

Ações experimentais
A finalização do processo participativo ocorreu por meio da experimentação de três propostas selecionadas pelos cidadãos nesta fase. Cada grupo definiu uma proposta relacionada com o Rio Sousa, a ser vivenciada coletivamente durante um dia de festa. O grupo do Património Natural e Construído
propôs uma caminhada pelas margens do rio Sousa (Figura 31 e 32), o grupo
da Comunidade e Património Imaterial sugeriu a realização duma demonstração da rota do milho/broa, da desfolhada à produção da broa (Figura 29
e 30); e por fim, o grupo do Desenvolvimento Local (Figura 25 à 28) sugeriu
abrir as portas das casas senhoriais (Portas Abertas) à visitação pública.

As três propostas foram
testadas paralelamente durante um evento organizado numa manhã de sábado,
que terminou com um almoço comunitário (Figura
33 e 34). Com a participação de aproximadamente
230 pessoas, este momento
foi essencial para a celebração de todo o processo
participativo, permitindo
a partilha de experiências
dos participantes das oito
freguesias em torno dos lugares, identidades e valores
comuns constituintes do
território de Lousada.

Figura 24 Divulgação
para o evento final.
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Figura 25 Ação experimental “Portas Abertas”, Casa do Rio.
Fotografia produzida por Lousada Ambiente.

Figura 26 Ação experimental “Portas Abertas”, Casa de Juste.
Fotografia produzida por Lousada Ambiente.

Como explicitado anteriormente, as ações experimentais seguiram os princípios conceptuais do “Urbanismo Tático” através de ações rápidas e de
baixo custo. Além de aproximar atores importantes, que podem vir a ser
potenciais parceiros na concretização do Plano de Gestão da PPSS, as ações
experimentais geraram novas ideias para projetos futuros, como a possibilidade de replicar a ação Portas Abertas noutros lugares, atraindo a comunidade local e outros visitantes. A caminhada junto às margens do rio
Sousa aproximou as pessoas ao rio, aos seus valores e problemas, firmando compromissos coletivos no desenvolvimento das suas potencialidades
para a gestão sustentável da região. A ação Rota do Milho/Broa evidenciou
a ideia de desenvolver rotas turísticas que valorizem o património material e imaterial ainda existente na região, além do desenvolvimento de um
projeto-piloto de reabilitação de um moinho que sirva como um espaço de
encontro da comunidade e centro de educação ambiental. Em comum, todos
os grupos temáticos sugeriram a constituição de um gabinete de apoio para
desenvolvimento de projetos sociais, culturais, ambientais e económicos
pela própria comunidade local.

Figura 27 Ação experimental
“Portas Abertas”, Casa de
Juste. Fotografia produzida
por Lousada Ambiente.
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Figura 28 Ação experimental “Portas Abertas”, Casa-Museu
de Vilar. Fotografia produzida por Lousada Ambiente.

Figura 29 Ação experimental “Rota do milho/broa”.
Fotografia produzida por Lousada Ambiente.

Figura 30 Ação experimental “Rota do milho/broa”. Fotografia produzida por Lousada Ambiente.

Figura 31 Ação experimental “Caminhada pelo Rio Sousa”.
Fotografia produzida por Lousada Ambiente.

Figura 32 Ação experimental “Caminhada pelo Rio Sousa”.
Fotografia produzida por Lousada Ambiente.
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Figura 33 Almoço comunitário. Fotografia produzida por Lousada Ambiente.

Figura 34 Almoço comunitário. Fotografia produzida por Lousada Ambiente.
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5

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

O

Processo Participativo da PPSS mobilizou mais de 300 lousadenses, tendo sido produzido um conteúdo muito útil e de enorme valor para o município. Não foi um exercício fácil. Exigiu-se dos cidadãos que trilhassem um
percurso longo, do diagnóstico à estratégia e das propostas à sua operacionalização no território. Todavia, o resultado foi muito positivo e inesperado.
Do diagnóstico resultou a perceção de que o território do Vale do Sousa
possui recursos muito relevantes: o rio com um profundo valor ambiental
(fauna e flora) e identitário (lugar dos primeiros mergulhos e refúgio de mil
brincadeiras na infância de muitos dos participantes); um conjunto de casas
senhoriais, o segundo mais numeroso no país; e uma rede de moinhos espalhadas no Vale a justificar nova vida; uma comunidade de saberes, ofícios e
tradições, do linho ao milho, da gastronomia ao artesanato; e um emergente
conjunto de atores económicos (vinho verde, hortícolas, turismo) com espírito inovador e visão de mundo.
A densidade e a exigência do exercício, com oito reuniões nas freguesias,
possibilitou:

• A auscultação da sociedade civil, executivo, agentes económicos e
culturais;

• A coconstrução de diagnóstico, objetivos, medidas e propostas feitas
por cidadãos diferentes, com uma enorme coerência e assertividade
em torno de quatro apostas temáticas (património natural, património
construído; comunidades e património imaterial; economia local);

• Um exercício final de experimentação de três propostas identificadas
pelos cidadãos (Portas Abertas, Percursos Ribeirinhos e Rota do milho/
broa).
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O envolvimento ativo dos cidadãos através da aplicação da metodologia
participativa no contexto da conceção do plano de gestão da PPSS contribuiu para:

1. Estabelecer uma aproximação entre a Câmara Municipal de Lousada
e os cidadãos, partilhando responsabilidades e desafios no uso e gestão do território;

2. Recolher informação valiosa para a conceção do plano de gestão,
nomeadamente as relações de identidade com o território e a disponibilidade dos cidadãos na sua cogestão;

3. Construir uma visão comum do território, desbloqueando eventuais
barreiras de diálogo existentes entre as freguesias, entre técnicos e
cidadãos e entre o executivo e os cidadãos, levando a perceber que os
residentes tinham o desejo de construir em conjunto, de forma mais
propositiva para a transformação do território;

4. Experimentar soluções no território de forma rápida e simples;
5. Fortalecer redes de cooperação para futuros projetos a serem integrados na PPSS.

“

A metodologia participativa contribuiu para a criação
de uma visão comum do território, ativando o desejo
dos cidadãos de fazerem parte da gestão territorial
de forma mais democrática, responsável e propositiva,
e não como espectadores da gestão institucional.”
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A metodologia de envolvimento dos cidadãos, aliada à vontade política de
abrir a discussão e chamar as pessoas para construir, criar e propor a implementação de uma política pública ligada à gestão do território, foi inovadora e desafiante. Este processo mostrou que os cidadãos têm o desejo de participar de forma construtiva e responsável, sendo apenas necessário criar
oportunidade para que tal ocorra. A mediação da participação por agentes
externos ao território fez com que os participantes se sentissem à vontade
para falar sobre os problemas comuns e para sugerir mudanças apropriadas a cada um deles. Além disso, a participação dos técnicos municipais nas
sessões possibilitou informar os presentes sobre o conjunto de iniciativas
que já estão em curso e que vão ao encontro dos desejos e propostas dos cidadãos. Por último, como um processo pedagógico, a metodologia participativa contribuiu para a criação de uma visão comum do território, ativando
o desejo dos cidadãos de fazerem parte da gestão territorial de forma mais
democrática, responsável e propositiva, e não como espectadores da gestão
institucional.
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Resumo
O projeto Lousada Charcos tem
como objetivo a definição de uma
rede de habitats aquáticos em prol
da conservação da biodiversidade,
da gestão dos recursos hídricos e da
educação e sensibilização ambiental,
no município de Lousada. O projeto
alicerça-se em três eixos de atuação: i)
mapeamento e caraterização de meios
aquáticos; ii) construção e restauro
de charcos e outros habitats; iii)
educação ambiental e envolvimento
da comunidade. Desde 2017 foram
já mapeados 518 pontos de água,
correspondendo a 69 charcos, 6 lagoas,
92 represas, 217 tanques e 134 minas de
água, tendo também sido identificadas,
em cada local amostrado, as áreas
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importantes para a biodiversidade e as
principais ameaças para o meio aquático.
Adicionalmente, foram construídos 15
novos charcos, com o envolvimento de
mais de 350 voluntários oriundos de
escolas e outras instituições do município.
O papel deste projeto na caracterização
e conservação dos valores naturais de
Lousada tem sido essencial para
a estratégia ambiental do município,
prevendo-se a sua continuação em todos
os eixos de atuação.
Palavras-chave
habitats aquáticos; conservação;
educação ambiental, voluntariado.

Abstract
The Lousada Charcos project has
the main goal of establishing an
aquatic habitat network for nature
conservation, water resources
management, and environmental
education and awareness, within
the municipality of Lousada. The
project is based on three main axes:
i) mapping and characterization of
aquatic environments; ii) construction
and restoration of ponds and other
habitats; iii) environmental education
and community involvement. Since
2017, 518 habitats have already been
mapped, including 69 ponds, 6 large

1

ponds, 92 small dams, 217 water tanks
and 134 water mines, which led to the
identification of important areas for
biodiversity along with several threats
to the aquatic environment. Aditionally,
15 new ponds have been built, with the
participation of more than 350 volunteers
from schools and other institutions within
the municipality. The role of this project in
the characterization and conservation of
Lousada’s natural values has been critical
for the success of the municipal agenda
for the environment, and we predict the
continuation of all of its actions.
Keywords
aquatic habitats; conservation;
environmental education; volunteering.

INTRODUÇÃO

O

s meios aquáticos são parte essencial dos ecossistemas e deles depende
uma grande parte da biodiversidade que, por sua vez, presta importantes serviços ecológicos. Os meios aquáticos lênticos de pequena dimensão
(charcos, represas, tanques tradicionais, entre outros) foram, outrora, um
importante recurso para as atividades humanas devido ao aprovisionamento de água para a agricultura e pecuária e também ao controlo biológico
sobre as pragas agrícolas, exercido por animais que dependem da água,
como os anfíbios e as libélulas (Klepzig et al., 2009; Rubbo et al., 2011). Com
a mecanização e intensificação da agricultura, estes serviços foram sendo
substituídos por outros métodos, como a rega mecanizada e o uso de pesticidas, mais eficazes a curto prazo, mas frequentemente com consequências
ambientais nefastas a longo prazo (Oertli et al., 2005, Céréghino et al., 2008).
Este panorama, no qual se insere também a aceleração da expansão urbana e a falta de medidas específicas de gestão destes recursos naturais, veio
causar o declínio destes habitats e da fauna e flora que abrigam. Por estas
razões, os charcos e outros meios de água doce estão hoje entre os habitats
mais ameaçados na Europa (Chapin et al., 2000, EPCN, 2008). Recentemente, a importância destes habitats nas paisagens modernas tem sido alvo de
maior estudo, comprovando-se a sua importância no combate às alterações
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climáticas. Entre outros benefícios, os charcos e outros meios semelhantes
funcionam como reguladores do ciclo hidrológico, contribuindo para a prevenção de variações extremas nos caudais (Marsily, 2003), e são também importantes sumidouros de carbono e reguladores climáticos (Downing et al.,
2008). Em suma, estes habitats constituem elementos fundamentais para
a qualidade ambiental e paisagística de qualquer região, proporcionando
importantes oportunidades ao nível da gestão do território, da educação, do
lazer e da valorização económica e social.
Neste contexto, em março de 2017 foi criado o projeto Lousada Charcos, liderado pelo Município de Lousada, com o apoio da Universidade de Aveiro e
da Associação Bioliving. A necessidade da criação deste projeto surgiu após
a realização dos estudos de fauna vertebrada e flora do concelho, tendo-se
verificado durante o decorrer destes trabalhos a elevada biodiversidade
endémica e ameaçada presente nos ambientes aquáticos lênticos (Couto
et al., 2017), entre a qual se destaca o grupo dos anfíbios. Identificaram-se
também vários tipos de ameaça nestes ambientes originados pela atividade
humana, com consequências graves para as comunidades aquáticas. Assim,
considerou-se pertinente iniciar um processo não só de mapeamento e caraterização destes habitats, mas também de conservação e sensibilização da
população local para a importância deste recurso natural.

2

Objetivos do projeto

O

projeto Lousada Charcos tem como objetivo principal a definição de
uma rede municipal de habitats aquáticos que possa servir de base à
conservação da biodiversidade, à gestão dos recursos hídricos e à educação
e sensibilização da população para as questões ambientais. Para concretizar
esta missão, o projeto assenta nos seguintes eixos de atuação:
i) Mapeamento e caraterização de meios aquáticos lênticos no município,
nomeadamente charcos, lagoas, represas, tanques e minas de água.
ii) Construção e restauro de habitats aquáticos, em áreas prioritárias
para a conservação da biodiversidade.
iii) Educação e envolvimento ambiental, com a comunidade escolar e o
público em geral nas ações de construção e monitorização.
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3

Materiais e métodos

3.1

Mapeamento
e caracterização

O

mapeamento dos pontos de água do município foi realizado através de
prospeções no terreno e de imagens obtidas por satélite (Figura 1). Após
a identificação, cada ponto foi referenciado com coordenadas GPS (WGS84) e
caracterizado no terreno, de acordo com os seguintes parâmetros:

A

B

C

D

E

F

Figura 1 A: caracterização de um tanque por uma técnica do projeto; B: charco permanente em zona
agrícola; C: charco temporário em afloramento rochoso; D: lagoa em área de produção florestal; E: represa
em jardim histórico; F: exterior e interior de uma mina de água.
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• Tipologia
Charco: massa de água de caráter permanente ou temporário, cuja origem pode ser artificial, mantendo no entanto um aspeto natural ao nível do leito, das margens e da qualidade da água.
Lagoa: características semelhantes a um charco, mas com uma dimensão superior a 500 m2 e profundidade superior a 1 m.
Represa: massa de água alimentada por água corrente, que é retida por
uma ou mais paredes de solo, pedra ou betão. Apresenta leito e pelo menos uma das margens com declive e aspeto natural.
Tanque: reservatório de água artificial, em que todas as margens são
verticais e construídas em pedra ou betão, materiais que frequentemente também revestem o leito. O espelho de água pode estar ao nível do
solo ou elevado. Esta tipologia abrange também os “lagos” artificiais
com repuxos, nos parques de lazer, e fontes de pedra.
Mina: nascentes de água com o formato de galerias subterrâneas normalmente escavadas por mão humana. Geralmente apresentam pequenas zonas de retenção de água no seu interior e frequentemente servem
para abastecer represas e tanques.

• Profundidade máxima (m), em categorias: 1) > 0,25; 2) 0,25-0,5; 3) 0,5-1; 4)
1-2; 5) < 2;

• Área superficial (m2), em categorias: 1) >10; 2) 10-100; 3) 100-500; 4) 5001000; 5) <1000;

• Hidroperíodo, em categorias: 1) temporário; 2) permanente; 3) indeterminado.

• Flora e fauna, listagem das espécies de plantas e animais observadas
no local.

• Habitats terrestres existentes num raio de 50 m. Foram considerados
os seguintes usos do solo: 1) floresta nativa; 2) monocultura florestal (eucaliptal); 3) floresta invasora (acacial); 4) matos; 5) prados; 6) solo nu; 7)
campo agrícola e 8) zona urbana.
• Potenciais ameaças, identificando possíveis origens de impactos na
qualidade do meio aquático, como fontes de poluição ou de perturbação
física.
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• Acessibilidade, descrevendo as condições de acesso a cada local.
• Propriedade, assinalando local de domínio público, privado ou desconhecido.

• Interesse prioritário, avaliando o valor para a conservação da natureza,
tendo como base a biodiversidade observada e as características do local
e do meio envolvente.
Esta caracterização permitiu identificar locais de interesse do ponto de
vista da biodiversidade, quer para conservação, recuperação e mitigação
de ameaças, quer para a realização de estudos futuros. Adicionalmente, a
informação obtida é relevante para a gestão dos recursos hídricos a nível
municipal, em questões como a captação de água e o combate aos incêndios.

3.2

Construção de
novos charcos

A

construção de charcos é realizada em locais onde seja identificada a
necessidade da existência de pontos de água para o suporte da biodiversidade. Um exemplo destes locais é a Mata de Vilar, a maior mancha de
floresta nativa contínua (14 ha) no município. A construção destes habitats
é também realizada em espaços privilegiados para a educação ambiental,
como escolas e áreas públicas de lazer (Figura 2).
Na seleção do local são tidos em conta fatores como a existência de depressões naturais, tipo de solo, zonas de escorrência, exposição solar e ambiente
envolvente. Dependendo das condições do terreno e da dimensão da intervenção, a escavação inicial é realizada com ferramentas manuais ou com
recurso a maquinaria. As etapas posteriores de definição do perfil do charco,
colocação da camada impermeável – quando necessária em locais onde não
haja acumulação natural de água – e naturalização e criação de microhabitats são maioritariamente manuais. Para impermeabilização artificial do
charco é utilizada lona (PVC 500 μm), revestida em ambas as faces por manta
geotêxtil (ex: 3 mm) para proteção adicional. Estes materiais são posteriormente cobertos por uma camada de solo (cerca de 5 cm) e pedras de dimensão variável.
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C

D

Figura 2 A: escavação da cova inicial com máquina; B: definição do perfil do charco com ferramentas
manuais; C: revestimento do leito e criação de microhabitats; D: charco dois meses após a implementação,
em processo de naturalização.

“

(...) os charcos e outros meios de água doce estão hoje
entre os habitats mais ameaçados na Europa (...)”
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3.3

Educação e
envolvimento ambiental

A

construção de novos charcos é feita com a participação da população local, com especial enfoque na comunidade escolar. O processo de planeamento e construção é conduzido pelos técnicos do projeto, que têm também
o papel de formadores dos participantes, transmitindo conhecimentos sobre
as diferentes etapas da atividade. As ações são precedidas de breves sessões
teóricas para apresentação do projeto, que focam a importância ecológica
dos charcos, a sua biodiversidade e as técnicas de construção e monitorização do habitat aquático (Figura 3). No final, os participantes são desafiados a
“adotar” o charco construído e a desenvolver um conjunto de atividades que
passam pela observação e monitorização futura, com registo da chegada de
novas espécies, e manutenção de um bom estado de conservação.

A

B

C

D

Figura 3 A: sessão teórica sobre a importância dos charcos com alunos do 1.º ciclo. B: alunos e professores
do 2.º ciclo durante uma atividade de construção de um charco na escola; C: construção de um abrigo para
répteis e anfíbios junto ao charco; D: ação de sensibilização com uma rã-ibérica (Rana iberica) durante a
construção de um charco com voluntários internacionais.
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4

Resultados
e Discussão

4.1

Pontos de água
inventariados
e sua distribuição

D

esde o início do projeto foram inventariados 518 pontos de água, correspondendo a 69 charcos, 6 lagoas, 92 represas, 217 tanques e 134 minas,
distribuídos por todo o concelho (Figura 4). De uma forma geral, a densi-
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Legenda:
Charcos

Represas
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Lagoas
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Limites administrativos

Figura 4 Pontos de água inventariados no Município de Lousada, entre 2017 e 2019.
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4 km

dade de habitats aquáticos lênticos é maior nas zonas de menor altitude,
isto é, ao longo dos vales dos rios e ribeiras. Estas áreas coincidem também
com as zonas mais povoadas e com maior atividade agrícola, o que se explica pela necessidade ancestral de captar e armazenar a água através de
minas, represas e tanques. Por outro lado, as zonas de maior altitude ou de
encosta, menos povoadas e exploradas, têm um coberto vegetal composto,
sobretudo, por floresta e matos. Nestes locais, os pontos de água com maior
expressão são as minas escavadas para alimentar a necessidade de água nas
terras baixas, charcos temporários de formação natural, e grandes lagoas
escavadas nas áreas de produção florestal como reservatórios de água para
combate a incêndios.

4.2

Relevância para a
conservação e estudo
da biodiversidade

C

onsiderou-se que 280 dos locais amostrados (54%) apresentam interesse
prioritário para o estudo e conservação da biodiversidade, pelo potencial para as comunidades de vertebrados, invertebrados e plantas, assim
como pelo meio que os envolve. Este valor foi especialmente evidente nos
charcos, sendo considerados prioritários 86% dos locais estudados (Figura
5). A grande maioria dos charcos estudados apresenta um regime hidrológico natural e menor manipulação direta, apesar de estar igualmente sujeita

N.º de pontos inventariados

250
200
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0
Charcos

Lagoas

Represas

Tanques

Minas

Figura 5 Número de pontos de água, por tipologia, inventariados no município de Lousada, entre 2017 e
2019. Pontos com interesse prioritário para biodiversidade a vermelho e pontos com interesse reduzido a
amarelo.
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a vários tipos de pressão antropogénica. Por estas razões, os charcos têm
capacidade para albergar uma parte significativa da biodiversidade aquática da região, sendo relevante o seu estudo e monitorização, assim como a
execução de medidas de conservação. Este padrão é também observado nas
lagoas, apesar do número bastante inferior e distribuição restrita, sobretudo na zona norte do concelho. No entanto, foram também identificados
vários locais que, apesar da maior intervenção humana, apresentam elevado interesse ecológico. Esta é a situação de várias represas que, apesar da
sua origem não natural, apresentam características típicas dos charcos e,
por estarem associadas a linhas de água, albergam espécies típicas de ambientes lóticos, como a rã-ibérica (Rana iberica). As minas de água são outro
exemplo de conciliação entre a atividade humana e a preservação da natureza, pois no seu formato tradicional servem de refúgio a espécies ameaçadas, como a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) ou o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum).
Por outro lado, vários dos locais amostrados (46%) foram considerados pouco interessantes do ponto de vista da biodiversidade. A maioria dos pontos assim classificados correspondem a tanques, cuja função nem sempre é
conciliável com a existência de elevada diversidade de animais ou plantas.
Neste grupo incluem-se tanques domésticos, fontes ou bebedouros, e lagos
ornamentais de betão, sujeitos a limpeza regular. Para além da sua funcionalidade, existem outras características que tornam estes ambientes pouco
atrativos, nomeadamente em termos de acessibilidade por parte dos animais selvagens. Muitos dos tanques descritos apresentam paredes verticais
altas e terreno circundante pavimentado com asfalto ou calçada, resultando em barreiras físicas para os organismos. Adicionalmente, 5% dos pontos
amostrados correspondem a habitats degradados nos quais se incluem, por
exemplo, tanques e represas que perderam a capacidade de reter água devido ao colapso das paredes, ou minas secas e aterradas.

“

As minas de água são outro exemplo de conciliação
entre a atividade humana e a preservação da natureza,
pois no seu formato tradicional servem de refúgio a
espécies ameaçadas, como a salamandra-lusitânica
(Chioglossa lusitanica) ou o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum).”
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4.3

Ameaças aos habitats
aquáticos

D

urante o processo de caracterização no terreno, foram identificados
diversos fatores de ameaça aos habitats estudados. Em Lousada, a poluição aquática ocorre sob várias formas, estando particularmente ligada à
atividade agrícola. Vários charcos e represas adjacentes a campos agrícolas
sofrem com a acumulação de matéria orgânica e input de nutrientes provenientes da fertilização dos terrenos, após arrastamento provocado maioritariamente pelas chuvas primaveris. O mesmo processo de lixiviação ocorre com os pesticidas aplicados, especialmente na produção de milho e em
vinhas. A acumulação destes compostos na água provoca a morte dos seres
mais sensíveis e favorece a propagação dos microrganismos mais resistentes (DeNoyelles et al., 1982), causando desequilíbrios no ecossistema, o que
poderá mesmo representar um risco de saúde pública para a população que
usufrui destas águas (Pimentel & Hart, 2001). A poluição química é também
provocada pela lavagem da roupa nos tanques domésticos e públicos e, uma
vez que estes estão frequentemente associados a ribeiras e outros tanques
ou represas, os detergentes usados acabam por contaminar uma área mais
extensa (Figura 6). A acumulação de resíduos, sobretudo plásticos, é também
prevalente nos pontos de água próximos de estradas.

A

B

C

D

Figura 6 A: tanque utilizado para lavar a roupa, com escorrência para represa e linha de água; B: lixo
doméstico acumulado em represa; C: margens e lagoa afetadas por um incêndio de grandes dimensões; D:
perca-sol (Lepomis gibbosus), uma espécie invasora introduzida em algumas lagoas de Lousada.
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“

Vários charcos e represas adjacentes a campos agrícolas
sofrem com a acumulação de matéria orgânica e input
de nutrientes provenientes da fertilização dos terrenos,
após arrastamento provocado maioritariamente pelas
chuvas primaveris.”

Alguns dos charcos temporários presentes são também impactados pelo pisoteio provocado por máquinas agrícolas e por veículos todo-o-terreno que
destroem o leito e a vegetação natural e que também causam a mortalidade
de plantas e animais aquáticos. Em charcos permanentes e represas, este
tipo de impacto é frequentemente causado pela remoção excessiva da vegetação aquática e marginal, o que altera os ciclos naturais do ambiente
aquático e elimina os locais de alimentação e refúgio para a fauna. Devido
à paisagem em que se inserem, os habitats aquáticos das zonas mais altas
do concelho estão particularmente vulneráveis aos efeitos dos incêndios,
principalmente a destruição da vegetação envolvente e a acumulação de
cinzas na água.
Durante o trabalho de campo observou-se ainda, em propriedades privadas,
uma tendência recente para o emparedamento das entradas das minas de
água, sendo a captação de água feita através de tubagens subterrâneas. Este
tipo de intervenção, caso se torne mais frequente, poderá prejudicar gravemente as espécies ameaçadas que habitam as minas, bloqueando-lhes o
acesso aos seus refúgios. A progressiva artificialização dos pontos de água
pode ocorrer também sob outras formas, como a transformação de represas
em tanques.
Finalmente, existe o perigo de colonização por espécies invasoras com efeitos graves nas populações de espécies nativas, através da predação ou competição pelos mesmos recursos (Cruz et al., 2006). Os pontos de água permanentes e de maiores dimensões estão especialmente vulneráveis à introdução
de peixes exóticos, por razões ornamentais ou para pesca recreativa, apesar
dos impactos na biodiversidade e na qualidade da água (Smith et al., 1999).
Algumas das espécies mais frequentemente introduzidas são o pimpão (Carassius auratus), a carpa (Cyprinus carpio) e a perca-sol (Lepomis gibbosus).
No rio Sousa está presente o lagostim-vermelho-da-Louisiana (Procambarus
clarkii), tendo sido observado também em pontos de água até 1 km de distância deste rio, o que demonstra que mesmo sem ajuda humana, facilmente
poderá colonizar habitats aquáticos lênticos pelos seus próprios meios.
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5

MEDIDAS DE
CONSERVAÇÃO

5.1

Minimização
de impactos

D

evido ao grande número de habitats aquáticos e diversidade das suas tipologias, funções e localizações, a prevenção de impactos antropogénicos é uma tarefa complexa. Muitos dos locais estudados localizam-se em zonas com intensa exploração agrícola ou têm margens limítrofes a estradas,
pelo que será impossível eliminar totalmente a perturbação sobre estes ambientes. No entanto, vários dos problemas ambientais identificados, como a
deposição de lixo e a introdução de espécies invasoras, poderão ser evitados
através da educação e sensibilização da população, e da consequente adoção de boas práticas. Este é um dos focos do projeto, cujas ações realizadas
serão descritas posteriormente.
Do ponto de vista do planeamento territorial, e uma vez que todos os pontos de água estudados estão georreferenciados na base de dados do projeto,
será possível saber da existência de habitats aquáticos sensíveis em terrenos sujeitos a intervenções do âmbito público ou privado, permitindo a preservação ou a minimização dos impactos sobre estes ambientes. No caso dos
habitats bem preservados, tem sido feito um esforço de proteção quando se
encontram em espaços públicos, e sensibilização dos proprietários, quando
se encontram em terrenos privados. Estes esforços de sensibilização já evitaram, por exemplo, o aterro do único charco onde se registou a presença do
cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) em Lousada.

“

Devido ao grande número de habitats aquáticos e
diversidade das suas tipologias, funções e localizações,
a prevenção de impactos antropogénicos nos charcos
é uma tarefa complexa.”
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5.2

Construção de
novos charcos

A

través do estudo da distribuição e biodiversidade dos pontos de água
do concelho foi possível identificar locais adequados para a construção
de novos habitats aquáticos (Figura 7). Até ao momento foram construídos
15 novos charcos, com o envolvimento de mais de 350 participantes que, no
total, despenderam cerca de 2600 horas de trabalho voluntário. Os charcos
foram construídos principalmente em locais com elevado valor para a conservação da natureza e educação ambiental geridos pelo município, como a
Mata de Vilar e o futuro Centro de Interpretação do Rio Mezio. Foram também construídos charcos de pequena dimensão em escolas que, para além
de fomentarem a biodiversidade, servem também de laboratório vivo para o
estudo da natureza. A maioria dos participantes na construção dos charcos
foram alunos, professores, funcionários e pais de escolas locais, desde o ensino básico ao ensino secundário e profissional. As ações contaram também
com o apoio e participação de ONGs locais e de participantes em dois campos de trabalho voluntário, oriundos de diversos países.

A

B

C

D

Figura 7 Alguns dos charcos construídos. A: charco do Centro de Interpretação do Rio Mezio; B: charco da
EB2/3 de Lousada; C e D: charcos na Mata de Vilar.

50 LUCANUS

5.3

Sensibilização e
envolvimento ambiental

A

s atividades de construção dos charcos são acompanhadas de sessões teóricas sobre a ecologia e a importância dos meios aquáticos, sendo muitos
dos conhecimentos transmitidos e reforçados durante o processo de construção. Os participantes são convidados a “apadrinhar” o charco que construíram e observar o seu desenvolvimento ao longo do tempo, registando as principais mudanças e a colonização por novas espécies de animais e plantas. É
dado especial relevo às ameaças ambientais que afetam os habitats aquáticos e a formas de evitar a poluição e a propagação de espécies invasoras.
Este projeto tem sido amplamente divulgado nos meios de comunicação
presentes no município, desde redes sociais a canais televisivos regionais.
O trabalho desenvolvido foi também apresentado em vários eventos nacionais e internacionais, como o VII Congresso da Rede Europeia para a Conservação dos Charcos, que decorreu em 2017, em Faro. Estas sessões de divulgação permitem trocar experiências com outros projetos de conservação e
também fomentar a preservação dos meios aquáticos noutras regiões.

“

As atividades de construção dos charcos são
acompanhadas de sessões teóricas sobre a ecologia
e a importância dos meios aquáticos, sendo muitos
dos conhecimentos transmitidos e reforçados
durante o processo de construção.”
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6

Considerações finais
e ações futuras

C

om mais de dois anos de existência, o projeto Lousada Charcos gerou
bons resultados em termos qualitativos e quantitativos, possíveis devido ao considerável investimento de meios e recursos por parte do Município de Lousada. Estes resultados indicam também que o trabalho realizado
em todas as vertentes do projeto deve ser continuado e expandido. O mapa
de pontos de água obtido através do levantamento feito até ao momento sugere a necessidade de reforçar as amostragens em algumas áreas periféricas
do concelho, como as freguesias de Figueiras e Covas ou Caíde de Rei, onde
existe ainda relativamente pouca informação recolhida. Prevê-se também
a continuação da criação de charcos em locais adequados e, sobretudo, o
restauro de habitats aquáticos degradados ou impactados de algum modo.
Assim, prevê-se a continuação do projeto em todas as suas vertentes, com a
expansão constante do inventário municipal de pontos de água e das intervenções no terreno. Pretende-se um envolvimento cada vez mais próximo
com várias entidades relevantes no município, como juntas de freguesia,
escolas, coletividades, e proprietários locais. Considera-se necessária uma
maior abertura à participação do público geral, estando previstas atividades abertas e workshops de construção e ecologia de charcos, que capacitem a comunidade a criar e manter estes habitats em bom estado.

“

Pretende-se um envolvimento cada vez mais
próximo com várias entidades relevantes no
município, como juntas de freguesia, escolas,
coletividades, e proprietários locais.”
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Resumo
A ação do Homem tem contribuído para
o aumento do ritmo de alteração dos
ecossistemas terrestres e aquáticos. É
urgente conservar, mitigar ou restaurar
os ecossistemas e a sua biodiversidade,
pois fornecem-nos bens e serviços
essenciais à nossa sobrevivência e
bem-estar. As árvores de grande porte,
para além de símbolos culturais e
unidades-chave na estruturação de
vários ecossistemas terrestres são, em
si mesmas, um ecossistema de elevada
importância para uma ampla variedade
de organismos. Entre as muitas funções
que estas árvores desempenham destaca-se o seu papel ecológico essencial na
preservação da biodiversidade por
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suportarem diversas estruturas físicas,
como cavidades e ramos mortos, geralmente
chamados de microhabitats, que são
locais para alimentação, esconderijo e
nidificação de milhares de espécies. As
árvores que suportam microhabitats são
elementos-chave, à escala da paisagem,
por abrigarem diversas espécies de flora
e fauna especializadas, muitas das quais
ameaçadas de extinção. Quanto maior a
dimensão de uma árvore, maior é também a
biodiversidade que a mesma pode suportar,
já que a quantidade e a diversidade de
microhabitats geralmente aumenta com o
diâmetro do tronco da árvore. A intensidade
desta relação muda quando se comparam
espécies diferentes, particularmente entre

árvores caducifólias e perenes da Europa
Central, em que as primeiras muitas
vezes atingem uma diversidade de
microhabitats superior. No sul da Europa,
particularmente em Portugal, existe
uma grande falta de informação sobre a
diversidade, a ecologia e a importância
das árvores de grande porte e dos seus
microhabitats. A recolha de informação
local sobre estes elementos reveste-se,
assim, de grande importância, e serve de
base para apoiar medidas de planeamento
e gestão locais e para definir estratégias
de conservação da biodiversidade e
respetiva melhoria do bem-estar da
população. Neste contexto, surgiu o
projeto Gigantes Verdes, que pretende
identificar e caracterizar a diversidade
de árvores de grande porte existentes no
concelho de Lousada. No âmbito deste
projeto estão a ser mapeadas todas as
árvores de grande porte do concelho,
assim como os microhabitats associados.
Para além disso, pretende-se estudar
quais os fatores que influenciam a
presença e distribuição destas árvores
e da diversidade de microhabitats.
Até junho de 2019 foram identificadas

cerca de 7200 árvores, que estão a ser
detalhadamente caracterizadas em relação
a parâmetros como espécie, diversidade
de microhabitats, diâmetro, origem (nativa
ou exótica), tipo de gestão, entre outras
características. Este número irá aumentando
até todas as árvores de grande porte do
concelho estarem mapeadas. Os resultados
preliminares mostram que a diversidade de
microhabitats geralmente aumenta com
o diâmetro das árvores, embora varie com
a espécie das árvores e com a sua origem.
Em média, as árvores caducifólias nativas
(particularmente Quercus robur) são as que
têm maior diversidade de microhabitats,
em comparação com todas as restantes.
Além disso, o uso do solo e a frequência
de poda podem ter um efeito positivo na
diversidade de microhabitats. Os resultados
deste estudo irão apoiar o desenvolvimento
de estratégias e políticas locais sustentáveis 
de conservação da biodiversidade, que farão
parte do plano de ação local de preservação
das árvores de grande porte do concelho de
Lousada.
Palavras-chave
biodiversidade, gestão e conservação,
organismos saproxílicos, madeira morta,
microhabitats.

Abstract
Humans are changing Earth’s
biodiversity at unprecedented rates,
mainly by destroying or degrading
ecosystems. Large old trees can be
both a cultural symbol, as well as an
ecosystem per se. They play essential
ecological roles in e.g. hydrologic and

micro/meso-climatic regimes, carbon
storage and nutrient cycling while also
providing habitat for a multitude of living
organisms. They retain distinct structures
such as cavities and large dead branches,
usually called Tree-Related Microhabitats
(TreMs), that provid an environment where
thousand of species can roost, forage.
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Microhabitat-bearing trees are key
elements at the level of the landscape
scale since they can harbour many
specialized species of flora and fauna,
some of which endangered. Larger
trees can support more biodiversity
than their smaller relatives, since the
amount and diversity of TreMs generally
increases with the trees’ ‘diameter at
the breast height’ (DBH). The intensity
of this relationship changes when
comparing different species, particularly
among Central European deciduous
and evergreen trees, whit the former
often reaching higher TreMs diversity
than the latter. In Southern Europe,
particularly in Portugal, there is a lack
of information regarding the diversity,
ecology and importance of large old trees
and TreMs. Collected local knowledge on
large old trees and TreMs is the baseline
to support local planning measures and
conservation strategies. In this study
we aim to identify and characterize the
diversity of large old trees existing in the
municipality of Lousada. Specifically,
we aim to a) identify and map large

old trees and associated TreMs, and b)
understand the spatial distribution of the
drivers associated with the present TreMs
diversity. So far, around 7200 trees have
been identified and are being characterized
according to several parameters (e.g. tree
species, DBH, species origin and anatomy,
management type, presence and type of
TreMs). Preliminary results show that
TreMs diversity generally increases with
the tree’s DBH, although, varying according
to the tree’s species and its nativeness. On
average, native deciduous trees (particularly
Quercus robur) have higher TreMs diversity
than evergreen ones (native and exotic)
and than exotic deciduous species. Also,
depending on the surrounding land use of
the tree, pruning frequency has a significant
effect on the diversity of TreMs. The results
of this study will support the development
of sustainable local conservation strategies
and policies that will be part of the local
action plan for tree preservation.
Keywords
Keywords: biodiversity, management
and conservation, saproxylic, dead wood,
microhabitats

1
A

introdução

atividade humana tem induzido mudanças drásticas e rápidas na biodiversidade a nível global, resultando, por exemplo, na destruição e
degradação de habitats, em alterações climáticas, aumento da poluição e
proliferação de espécies invasoras. A destruição e degradação de habitats,
identificada pela comunidade científica como o principal impulsionador da
perda de biodiversidade, é causada pela conversão e aumento da intensidade do uso do solo devido à pressão antrópica (Pereira, Navarro & Martins,
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2012; Titeux et al., 2016). As florestas, incluindo matas e bosques, em comparação com outros ecossistemas terrestres, são dos habitats mais afetados
neste contexto. A taxa de destruição e degradação das florestas nativas está
a aumentar progressivamente a nível global, principalmente devido à expansão de áreas urbanas ou à reconversão em campos agrícolas e pastagens
(Pereira, Navarro & Martins, 2012). Estas transformações levam ao desaparecimento de numerosas estruturas ecológicas de enorme importância para
o ser humano e milhares de outras espécies, entre as quais as árvores de
grande porte. Quando pensamos nestas árvores, surge-nos a ideia de uma
copa frondosa e um tronco largo que, sozinhos, somos incapazes de abraçar.
Pensamos também naquelas árvores que transportam consigo histórias e
tradições ao longo de gerações, ou que até dão o seu nome a localidades
particulares (por exemplo, a Vila de Freixo de Espada à Cinta). Em Portugal
temos a tendência de designar por árvores monumentais aquelas que (cf.
Lopes et al., 2018) “se destacam pelas suas características excecionais (porte,
desenho, idade, raridade ou significativo valor natural, histórico, cultural
ou paisagístico), podendo ser classificadas de Arvoredo de Interesse Público
no nosso território e, como tal, auferir de proteção legal” segundo a Lei n.º
53/2012, de 5 de setembro, regulamentada pela Portaria n.º 124/2014, de 24 de
junho. No entanto, existem outras classificações internacionais aplicáveis
às árvores de grande porte e que se baseiam em critérios culturais ou morfológicos (Trust, 2008), tais como:

i) Árvore-património (Heritage tree)
Árvores que i) estão ligadas à cultura e história de uma determinada região;
ii) têm uma aparência diferente do normal, devido a condições naturais, à
mão humana ou a marcas de uma comunidade em particular; iii) podem
ser encontradas isoladas ou em grupos ou, ainda, iv) espécimes raros com
elevado interesse botânico. Esta é a designação mais semelhante à adotada
em Portugal.
ii) Árvore campeã (Champion tree)
A árvore que tem a maior altura ou o maior diâmetro do tronco, numa determinada região.

iii) Árvore notável (Notable tree)
Árvores normalmente maduras e com dimensões fora do normal para o local onde estão inseridas, sendo maiores do que as árvores que as rodeiam
(tanto na altura como no diâmetro do tronco).
As classificações das árvores de grande porte podem também basear-se em
critérios ecológicos.

LUCANUS 57

iv) Árvore veterana (Veteran tree)
Árvores que apresentam características que potenciam habitat favorável
para muitas espécies de seres vivos, tais como cavidades e ramos mortos,
principalmente devido à decomposição do material lenhoso. Apesar de normalmente terem grandes dimensões, por norma estas árvores já sobreviveram a diversas pressões que levaram ao aparecimento destas estruturas
e, por isso, normalmente, quanto mais velha for a árvore, maior o número
de estruturas que apresenta, uma vez que tem uma história natural mais
complexa.
v) Árvore ancestral (Ancestral tree)
Árvores que passaram a sua maturidade sendo consideradas árvores “velhas”. Podem ter uma baixa altura, no entanto o seu tronco é muito largo e,
por vezes, oco. Apesar do aspeto provecto, a árvore continua viva, podendo
ter ainda um longo período de vida pela frente. Muitas vezes as árvores
veteranas podem também ser consideradas ancestrais, caso alcancem grandes dimensões. Estas árvores são as que normalmente têm um maior valor
cultural e histórico, já que são as que aparentam ter maior idade.
vi) Árvore-habitat (Habitat tree)
Árvores-habitat são muito grandes, têm idade avançada e suportam vários
microhabitats (como cavidades, ramos mortos ou lenho exposto (Kraus et
al., 2016)), podendo estar vivas ou mortas. São de importância fulcral para
espécies de fauna e flora especializadas em determinados habitats apenas
encontrados nestas árvores (Bütler et al., 2013).
Apesar de existirem diferenças nestas definições, em quase todas há uma
tentativa de integrar os critérios ecológicos com os morfológicos e culturais.
Isto deve-se a um aumento da perceção da importância que estas árvores
têm para o ser humano, uma vez que quanto maior for uma árvore, maior é
a sua capacidade de i) fixar e armazenar carbono atmosférico (Luyssaert et
al., 2008); ii) produzir oxigénio (Nowak, Hoehn & Crane, 2007); iii) controlar
regimes micro/meso-climáticos, hidrológicos e de nutrientes (Lindenmayer,
2016) e, ainda, iv) suportar biodiversidade (Vuidot et al., 2011; Bütler et al.,
2013; Großmann et al., 2018; Asbeck et al., 2019), elementos que afetam o
bem-estar e a saúde da população humana. Este suporte de biodiversidade
provém da acumulação de estruturas distintas nestas árvores (microhabitats), que têm a capacidade de albergar diferentes comunidades biológicas
(Stokland et al., 2012). O aparecimento e diversidade/riqueza de microhabitats está relacionado tanto com as características intrínsecas das árvores
em questão (como a espécie e o diâmetro do tronco), como com a gestão
local efetuada no seu local de implantação, e ainda com o seu estado fitossanitário (ou seja, a sua condição de saúde). Geralmente, as árvores mortas são
as que possuem mais microhabitats (Großmann et al., 2018), pois o processo
de envelhecimento (senescência) das árvores leva a um natural desenvolvi-
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Figura 1 Carvalho-alvarinho (Quercus robur) de grande porte com tumores e feridas no lenho, microhabitats
capazes de albergar muitas espécies particulares. Lustosa, Lousada. ©João Gonçalo Soutinho

mento e acumulação destas estruturas. Por exemplo, madeira morta (mais
macia e leve) facilita a criação de cavidades por pica-paus (Figura 2). Estas
cavidades são posteriormente passíveis de ser colonizadas por outras espécies (Vuidot et al., 2011), que igualmente deixarão as suas marcas físicas e
ecológicas na árvore, criando sucessivamente novos tipos de microhabitats.
A biodiversidade que pode ser encontrada nos microhabitats das árvores
é principalmente composta por organismos saproxílicos, ou seja, organismos que, em algum momento do seu ciclo de vida, dependem de material
lenhoso de árvores vivas, enfraquecidas ou mortas, em decomposição, de
fungos decompositores de madeira, ou, ainda, de outros organismos saproxílicos. No total, estes organismos compõem cerca de 20 a 30% da biodiversidade florestal conhecida no nosso planeta e incluem diferentes grupos
taxonómicos, como, por exemplo, bactérias, fungos, insetos, anfíbios, aves,
mamíferos, e mesmo outras plantas (Stokland et al., 2012). A relação das espécies saproxílicas com a madeira morta e com os microhabitats pode ser
muito diversificada, e, atendendo apenas às cadeias alimentares presentes, podem ser classificadas em decompositoras, detritívoras, fungívoras,
necrófagas, predadoras, parasitas ou parasitoides. No entanto, estes microhabitats são também utilizados por muitos seres vivos como local de
nidificação, abrigo de passagem, hibernação/estivação e descanso. Musgos,
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Figura 2 Ninhos de pica-pau em ramos mortos de árvores de grande porte do concelho de Lousada. Em cima: faia (Fagus sylvatica
‘Purpurea’). Em baixo: carvalho-alvarinho (Quercus robur). ©João Gonçalo Soutinho
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Figura 3 A Cornélia ou Vaca-loura (Lucanus cervus) é uma espécie que precisa de árvores de grande porte
para sobreviver e pode ser encontrada muitas vezes nas escorrências de seiva ou nos tumores do tronco
destas árvores. ©João Gonçalo Soutinho

líquenes e plantas utilizam ainda árvores mortas ou os seus microhabitats
como estrutura de suporte para se desenvolverem (Stokland et al., 2012).
Todas estas relações ecológicas ajudam à decomposição da madeira morta,
repondo nutrientes nos solos e permitindo que os habitats onde se encontram continuem com os seus ciclos de nutrientes normalizados. A falta de
matéria orgânica nos solos, resultante, por exemplo, da remoção da madeira
morta dos ecossistemas, leva a uma diminuição generalizada do crescimento da vegetação (Johnson & Turner, 2019), comprometendo toda a cadeia trófica e ecológica.

Figura 4 Cavidade semiaberta no tronco de um carvalho (Quercus robur) de grande porte. Pode ser
colonizada por corujas, vespas, escaravelhos, etc. Quinta de Vila Pouca, Lousada. ©João Gonçalo Soutinho
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Um modelo de gestão de árvores de grande porte que permita a manutenção da madeira morta e dos microhabitats, em geral, é um excelente contributo para a funcionalidade dos ecossistemas, porém, nem sempre é fácil de
implementar. Por exemplo, em meios urbanos, havendo ou não um risco de
segurança pública, as árvores são podadas frequentemente, o que leva a alterações da sua estrutura e ao aumento da sua vulnerabilidade. Em meio florestal, onde a gestão segue primordialmente uma motivação económica, as árvores de grande porte são cada vez mais raras, sendo genericamente abatidas
para dar lugar a monoculturas de espécies de crescimento rápido. Já em áreas
agrícolas, estas árvores são comummente abatidas para minimizar a sombra
sobre os espaços de cultivo, e, assim, aumentar a produtividade dos mesmos.
Neste contexto, atendendo quer à sua importância, quer às ameaças que vêm
enfrentando nos últimos anos, a proteção destas árvores em sistemas antrópicos ou seminaturais tem sido um tópico amplamente discutido, recomendando-se diversas medidas que apoiam a sua conservação, nomeadamente:

a) Identificação e proteção de árvores de grande porte e conjuntos
arbóreos de interesse cultural e ecológico (Bäuerle & Nothdurft, 2011;
Lindenmayer, 2016; Moga et al., 2016);

b) Proibição do abate de conjuntos arbóreos compostos por árvores de
grandes dimensões (Blicharska & Angelstam, 2010; Franklin & Johnson,
2012);

c) Implementação de medidas que diminuam a mortalidade das árvores de grande porte já existentes e que promovam o crescimento a
longo prazo das árvores de menores dimensões (Manning et al., 2013;
Lindenmayer & Laurance, 2017);
d) Retenção de árvores de grande porte em locais de grande pressão
humana, tais como áreas de gestão florestal ou de produção agrícola
monoespecífica (Kraus & Krumm, 2013);

e) Aumento do conhecimento sobre a importância das árvores de grande porte, à escala global, introduzindo a sua proteção nos principais
documentos políticos normativos (Convenção sobre a Diversidade Biológica, Convenção Europeia da Paisagem, Estratégia Florestal da União
Europeia), ou mesmo através da criação de uma política global que
oriente os diversos países no reconhecimento da importância destas
árvores (Blicharska & Mikusinski, 2014) e na ação para a sua proteção;

f) Valorização económica das árvores de grande porte e criação de incentivos para a sua proteção, com base na quantificação dos serviços
dos ecossistemas prestados pelas mesmas (Cullen, 2007; Blicharska &
Mikusinski, 2014; Doick et al., 2018);
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g) Inclusão de medidas de proteção de árvores que apresentem dimensões ou idade acima de determinados valores de referência definidos
por espécie, e, na União Europeia, a sua inclusão na Diretiva Habitats
como “Habitats de Interesse Comunitário”, permitindo a proteção de
árvores a uma escala transnacional e para lá do nível de espécime individual (Blicharska & Mikusinski, 2014).
Em Portugal, apenas se classificam como Árvores de Interesse Público (Lei
53/2012) aquelas que sejam também classificadas como árvores monumentais, o que leva a que poucas árvores de relevante valor ecológico ou cultural
obtenham tal estatuto de conservação. Atualmente, existem 470 árvores e 81
conjuntos arbóreos classificados como árvores de interesse público em todo
o país; estão presentes em apenas 53% dos concelhos do país e são, maioritariamente, geridas pelo Estado (Lopes, Reis & Trincão, 2019). Estes dados
comprovam que muito trabalho está ainda por ser feito, quer a nível nacional, quer a nível municipal, para a conservação deste património, incluindo
a propriedade privada. Para além da proteção garantida às Árvores de Interesse Público, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus ilex) gozam
também de proteção em todo o território nacional devido à sua importância
ambiental e económica, ao abrigo do Decreto Lei n.º 155/2004, de 30 de junho (altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio). No entanto, existem
autarquias que, numa tentativa de proteger o seu património arbóreo de
forma mais abrangente, criaram legislação municipal própria para o efeito.
Especificamente, a Câmara Municipal de Cascais criou o Regulamento dos
Espaços Verdes Municipais e da Proteção da Árvore (Edital n.º457/2014), que
considera como árvores protegidas no município todos os exemplares de
pinheiro-manso (Pinus pinea), cedro (Cedrus sp.), cipreste (Cupressus sp.),
araucária (Araucaria sp.), oliveira (Olea europaea sp.), carvalho (Quercus
sp.), amoreira (Morus sp.), dragoeiro (Dracaena draco), ulmeiro (Ulmus sp.)
e freixo (Fraxinus sp.), estendendo assim a proteção a grande parte das espécies arbóreas nativas, bem como a exemplares raros de espécies exóticas.
Na mesma linha de intenção, outros municípios têm classificado alguns espécimes arbóreos como Árvores de Interesse Municipal. São exemplos desta
prática o Município do Sabugal, de Sintra e de Lisboa.

“

Atualmente, existem 470 árvores e 81 conjuntos
arbóreos classificados como árvores de interesse
público em todo o país; estão presentes em apenas
53% dos concelhos do país e são, maioritariamente,
geridas pelo Estado.”
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2

Gigantes Verdes

2.1

Enquadramento

O

Projeto Gigantes Verdes está inserido na estratégia municipal de
Lousada para a sustentabilidade, que tem vindo a empreender diversos
projetos de conservação da natureza e de educação ambiental no concelho.
Esta estratégia assenta em 5 eixos:

• Educação ambiental e divulgação científica
• Investigação e conservação da natureza
• Envolvimento social
• Ações infraestruturais
• Sustentabilidade interna
O Município entende que não existe uma verdadeira conservação da natureza a longo prazo sem a participação e envolvimento das comunidades
locais, existindo sempre uma necessidade de integrar a conservação da natureza com a educação ambiental, promovendo a participação pública e a
consciencialização ambiental coletiva. Os eixos orientadores da estratégia
ambiental são todos interdependentes e fulcrais na implementação dos diversos projetos em curso.
O projeto Gigantes Verdes foi um dos vencedores da primeira edição do
Fundo Ambiental e de Investigação Lousada Sustentável, em 2017, e foi submetido com o objetivo de recolher informação sobre a riqueza arbórea do
concelho de Lousada, desconhecida até então. Por forma a maximizar o esforço de campo e o tratamento e integração dos dados recolhidos, a Câmara
Municipal de Lousada desenvolveu uma parceria com o Centro de Ecologia,
Evolução e Alterações Climáticas (Ce3C) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O trabalho em curso irá também resultar numa dissertação do mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental, a apresentar pelo aluno
João Gonçalo Soutinho no ano letivo 2018-2019.
Este projeto tem como objetivos i) inventariar e caracterizar as árvores de
grande porte do concelho de Lousada relativamente à sua morfologia e diversidade de microhabitats; ii) compreender os fatores que determinam a
distribuição espacial e a diversidade atual das árvores de grande porte e dos
respetivos microhabitats no concelho; iii) promover melhores práticas de
gestão do património arbóreo do concelho e iv) construir uma base cientí64 LUCANUS

fica que fundamente o desenvolvimento de medidas específicas de gestão
destas árvores, tendo em conta aspetos culturais, sociais e, acima de tudo,
ecológicos. Este trabalho, focado na investigação e conservação da natureza, só poderá alcançar os objetivos definidos ao basear-se numa estratégia
de proximidade com os residentes no concelho, incentivando a sua participação no projeto e sensibilizando diariamente os proprietários para o valor
do seu património arbóreo.

Figura 5 Árvore de grande porte com diversos microhabitats, tais como ramos mortos, cavidades de
diversas dimensões, tumores, heras e solo na copa, onde crescem outras plantas. Quinta do Cáscere. ©João
Gonçalo Soutinho
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3

Materiais e métodos

3.1

Área de estudo

L

ousada é um concelho situado no limite norte do Distrito do Porto. Apresenta uma área de 96,08 km2 e uma densidade populacional de 493,2 habitantes/km2 (INE 2011), estando administrativamente organizado em 15
freguesias ou uniões de freguesias (Figura 6). Este concelho, altamente humanizado, “apresenta uma paisagem diversificada, com diferentes usos que se
mesclam num padrão de povoamento tradicionalmente difuso” (Abrantes et
al., 2018). O território é, portanto, caracterizado por um mosaico paisagístico
altamente diverso, dominado por áreas verdes que incluem florestas (na sua
maioria de produção de Eucalyptus globulus), matos e áreas com vegetação
esparsa (44%), áreas agrícolas (36%) e territórios artificializados (20%), que totalizam 1206 parcelas na carta de ocupação do solo, ocupando cada uma, em
média, 7,97 ha, mas variando entre os 0,003 e os 608 ha (DGT 2018).
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Figura 6 Carta administrativa do concelho de Lousada, concelhos vizinhos e localização geográfica em
Portugal continental.
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Atualmente, não existem árvores de Interesse Público identificadas no concelho de Lousada (Lopes, Reis & Trincão, 2019), nem leis municipais de proteção deste património. Contudo, Lousada tem um potencial particular para
a classificação e proteção de árvores de grande porte, uma vez que alguns
destes espécimes são encontrados em diversos locais e com diversas funções, como por exemplo:

a) São tradicionalmente mantidas nos limites das parcelas agrícolas,
com o intuito de suportar as “uveiras” (videiras conduzidas verticalmente, acompanhando a altura do tronco das árvores de suporte). Esta
gestão tradicional, que objetiva maximizar a área de produção agrícola
através da exploração do espaço vertical, tem como nome “Vinha do
Enforcado” e nela são maioritariamente adotados plátanos (Platanus
hybrida), lódãos (Celtis australis) e, mais raramente, carvalhos-alvarinhos (Quercus robur). Estas árvores são podadas anualmente e vão
acumulando microhabitats (principalmente feridas e cavidades) incomuns para árvores da sua dimensão. Nestes espaços é ainda frequente
encontrar castanheiros (Castanea sativa) e nogueiras (Juglans regia)
dispersos nos limites dos campos, que, sendo mantidos com o intuito
de gerar algum rendimento anual extra, atingem, por vezes, grandes
dimensões;

b) Sendo Lousada um concelho com um elevado número de casas ou
quintas senhoriais, nos seus jardins e propriedades é mantido um grande número de árvores de grande porte, devido ao seu valor estético
(principalmente espécies exóticas ornamentais), mas também por questões económicas relacionadas com a exploração de madeiras nobres nos
espaços florestais;

c) Uma vez que o concelho é composto por uma paisagem altamente
heterogénea, a interação entre diferentes tipos de habitats permite a
ocorrência de um grande número de árvores nos limites das propriedades, geralmente usadas como marcos de delimitação.

“

Esta gestão tradicional, que objetiva maximizar a área
de produção agrícola através da exploração do espaço
vertical, tem como nome “Vinha do Enforcado” e nela
são maioritariamente adotados plátanos, lódãos e,
mais raramente, carvalhos-alvarinhos.”
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4

RECOLHA E ANÁLISE
DE DADOS

A

recolha de dados foi efetuada faseadamente, de acordo com as seguintes
etapas:

i) Implementação de uma campanha de ciência cidadã entre novembro
de 2017 e dezembro de 2018, com convite aos munícipes para identificarem árvores de grande porte ou árvores que apresentassem um grande
número de microhabitats. Os munícipes puderam participar na iniciativa das seguintes formas:

i. Envio da informação por correio ou entrega na Junta de Freguesia,
após preenchimento de um formulário físico;

ii. Preenchimento de um formulário online, disponível em
www.gigantesverdes.pt;

ii) Inventariação exaustiva das árvores de grande porte do concelho
(isto é, com diâmetro à altura do peito superior a 47,7 cm, equivalente
a um perímetro à altura do peito de 150 cm), por avistamento direto,
entre julho e dezembro de 2018;

iii) Caracterização das árvores previamente inventariadas, entre agosto
de 2018 e dezembro de 2019 (trabalho ainda em curso), com recolha de
informação sobre:

i. Taxonomia;
ii. Dimensões (altura da árvore e diâmetro à altura do peito);
iii. Periodicidade e características das podas;
iv. Tipo de uso de solo observado (florestal, agrícola e urbano) do local
onde a árvore está integrada;

v. Habitat envolvente (e. g. presença de edifícios, estradas ou o tipo de
uso do espaço envolvente por parte da população);

vi. Diversidade de microhabitats, de acordo com o catálogo de
microhabitats desenvolvido pelo Projeto Integrate+ (Kraus et al., 2016).
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iv) Extração de informação detalhada sobre o tipo de uso de solo onde as
árvores de grande porte estão inseridas, com recurso a Sistemas de Informação Geográfica. Foi utilizado o primeiro nível de detalhe da Carta de
Uso e Ocupação de Solo de Portugal Continental de 2015 (DGT, 2018), que
divide essencialmente o uso do solo em três grandes categorias:

i. Áreas seminaturais (florestas, matos e espaços com vegetação
herbácea ou pouca vegetação);

ii. Áreas agrícolas (culturas agrícolas e pastagens);
iii. Áreas artificializadas (zonas construídas para habitação, indústria,
comércio, lazer e redes viárias).

v) Todos os dados compilados foram analisados estatisticamente utilizando o software R v3.3.3 (R Core Team 2017), e geoespacialmente utilizando
o software QGis v3.4.1-Madeira (QGis Developing Team 2019). Todos os gráficos foram criados utilizando o plugin ggplot2 para R (Wickham, 2016).

“

O Município entende que não existe uma
verdadeira conservação da natureza a longo
prazo sem a participação e envolvimento
das comunidades locais.”
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5

RESULTADOS

5.1

Árvores de grande porte
no território

A

té 1 de junho de 2019, foram identificadas 7230 árvores de grande porte
no concelho de Lousada, existindo uma densidade média de 0,75 árvores
por hectare. Do total das árvores identificadas, 3791 (52%) encontram-se localizadas em áreas seminaturais, 2425 (34%) em áreas agrícolas e 1014 (14%)
em áreas artificializadas (Figura 7). A maior densidade é encontrada em
áreas seminaturais (0,9 árvores/ha), seguida de áreas agrícolas (0,7 árvores/
ha) e de áreas artificializadas (0,5 árvores/ha).
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Figura 7 Distribuição das árvores de grande porte no concelho de Lousada, por tipo de uso do solo.
Verde – zonas naturais ou seminaturais, amarelo – zonas agrícolas, cinzento – zonas artificializadas.
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A maior abundância de árvores de grande porte no concelho de Lousada
(Figura 8) é encontrada na União de Freguesias (UF) de Lustosa e Barrosas
(931), na Freguesia de Meinedo (915) e na UF de Silvares, Pias, Nogueira e
Alvarenga (826), apresentando todas estas uma elevada extensão de áreas
seminaturais (49 a 75% da área; Figura 8). No entanto, a maior densidade
de árvores de grande porte por freguesia é encontrada em Vilar do Torno e
Alentém (1,5 árvores/ha), na UF de Nespereira e Casais (1,3 árvores/ha) e no
52.4%
Torno (1,1 árvores/ha).
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Figura 8 Número absoluto e percentagem de árvores de grande porte em cada tipo de uso do solo em cada
Freguesia ou União de Freguesias do concelho de Lousada. Verde – zonas seminaturais, amarelo – zonas
agrícolas, cinzento – zonas artificializadas.

A maior densidade de árvores de grande porte no concelho de Lousada é encontrada na UF de Vilar do Torno e Alentém, mais concretamente no Parque
de Vilar (N 41.28788º, O -8.20845º), na UF de Casais e Nespereira, mais concretamente na Quinta da Tapada (N 41.25888º, O -8.29932º) e no Parque de Casais
(N 41.27366º, O -8.30793º).

“

Até 1 de junho de 2019, foram identificadas 7230
árvores de grande porte no concelho de Lousada.”
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Até ao dia 1 de junho de 2019 foram caracterizadas 2201 árvores de grande
porte no concelho de Lousada, o que corresponde a 30,4% do total das árvores inventariadas (Figura 9).
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Figura 9 Distribuição das árvores de grande porte identificadas e caracterizadas, no concelho de Lousada.
Dados atualizados até 1 de junho de 2019.

“

As árvores de grande porte, para além de símbolos
culturais e unidades-chave na estruturação de vários
ecossistemas terrestres são, em si mesmas, um
ecossistema de elevada importância para uma ampla
variedade de organismos.”
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5.2

Diversidade de espécies
encontradas

A

Espécie

té ao momento, foram identificadas 51 espécies de árvores de grande
porte no concelho de Lousada, sendo 36 destas exóticas, ou seja, provenientes de outras regiões do globo, e 15 nativas. As espécies mais comuns
são o plátano (Platanus hybrida), o carvalho-alvarinho (Quercus robur), várias espécies de ciprestes (Cupressus sp.) e o choupo-negro (Populus nigra)
com 533, 521 ,133 e 128 exemplares no concelho, respetivamente (Figura 10).
Destas quatro espécies, apenas o carvalho-alvarinho é autóctone.
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Figura 10 Número de exemplares das espécies (ou género) de árvores de grande porte inventariadas no
concelho de Lousada.
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5.3

Relações ecológicas
das árvores de grande
porte de Lousada

A

amostra não segue, naturalmente, uma distribuição normal quando falamos da frequência de árvores com diferentes diâmetros à altura do
peito (DAP, Shapiro-Wilks test – W=0.857; p<0.05), o que significa que uma
grande parte dos dados se encontra num dos extremos das medições. A
maior parte das árvores de grande porte caracterizadas tem um diâmetro
entre 47,7 e 57,7 cm, havendo uma diminuição progressiva da frequência de
árvores de dimensões superiores, e sendo quase nula para exemplares com
DAP > 127,7 cm (Figura 13). O valor máximo encontrado é de 192 cm, que corresponde à árvore de maior dimensão detetada de Lousada, até ao momento
(Figura 11) – trata-se de um tulipeiro (Liriodendron tulipifera), localizado na
freguesia de Nevogilde, junto à Capela da Senhora da Ajuda (N 41.25300º, O
-8.31504º) (Figura 11).

Figura 11 Tulipeiro (Liriodendrom
tulipifera), a maior árvore do concelho
de Lousada (identificada até 1 de junho
de 2019), com 192 cm de diâmetro. O
exemplar encontra-se junto à capela da
Nossa Senhora da Ajuda, em Nevogilde.
©Mariana Carqueijeiro
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Verifica-se que, à medida que o DAP das árvores aumenta, também aumenta
a riqueza de microhabitats presentes (y=3.48 + 0.07x; R2 = 0.08, p < 0.05; Figura
12). O número de microhabitats das árvores caracterizadas varia entre 1 e 27,
tendo como valor médio 8,03 microhabitats/árvore e mediana de 7 microhabitats/árvore. A regressão linear apresentada na figura 12 interseta o valor
médio de riqueza de microhabitats em árvores com DAP = 65 cm e a mediana
em árvores com DAP = 50,3 cm. Significa isto que as árvores com DAP > 65 cm
têm uma riqueza de microhabitats acima da média do concelho, sendo de relevante interesse de conservação e que para uma árvore de grande porte se
incluir na metade superior das árvores com maior riqueza de microhabitats
esta terá de ter, pelo menos, 50,3 cm de DAP.

y=3.74+0.07x
R²=0.08
R=0.29, p<2.2e-16
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Figura 12 Relação entre a dimensão da árvore (DAP) e a riqueza de microhabitats verificada no total das
árvores de grande porte caracterizadas até 1 de junho de 2019 (pontos verdes), no concelho de Lousada.
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6

Discussão

P

revisões apontam para um contínuo aumento das áreas artificializadas
em Lousada até 2025 (Abrantes et al., 2018) a um ritmo médio de sete
hectares por ano (dados Departamento de Urbanismo − Câmara Municipal
de Lousada). Sendo o crescimento urbano uma das maiores ameaças para a
conservação dos habitats naturais e da biodiversidade (Pereira, Navarro &
Martins, 2012), é imperativo definir medidas de mitigação válidas e práticas
que permitam conciliar a expansão urbanística e a conservação dos principais valores e recursos naturais. Caso contrário, é previsível que ocorra uma
diminuição acentuada do número de árvores de grande porte no concelho
de Lousada até 2025. Além das inúmeras ações de gestão enumeradas na introdução do presente artigo, destaca-se também a necessidade de informar
a população relativamente ao valor destas árvores, e de envolvê-la na sua
salvaguarda e valorização ambiental. Atualmente, muitas destas árvores
são abatidas indevidamente, por falta de avaliação do seu impacto na segurança pública, ou simplesmente para a recolha de produtos como lenha,
ou, ainda, para mercados de valorização da madeira. A inventariação e caracterização das árvores de grande porte é um dos primeiros passos para se
poderem organizar estratégias de preservação ativa destes ativos naturais
(Bäuerle & Nothdurft, 2011; Lindenmayer, 2016; Moga et al., 2016), permitindo
posteriormente definir prioridades de intervenção no território, tal como
uma listagem de árvores de interesse público, a criação de incentivos para
quem preservar o seu arvoredo e, ainda, a criação de mercados turísticos
de amantes deste património natural, integrando-os, por exemplo, em rotas
turísticas já estabelecidas (como a Rota do Românico, no caso de Lousada).
Pela caracterização efetuada em Lousada até ao momento, é possível confirmar que a dimensão de uma árvore está positivamente correlacionada com
uma maior capacidade de esta reter estruturas que permitam a ocorrência
de diversos seres vivos, os microhabitats, o que já foi também demonstrado
em diversos estudos realizados noutros ecossistemas europeus (Vuidot et
al., 2011; Bütler et al., 2013; Großmann et al., 2018; Asbeck et al., 2019)”. No
entanto, verifica-se uma diminuição progressiva da abundância de árvores
de grande porte com maiores dimensões, provando que, apesar de serem
extremamente importantes, são raras, sendo necessário intervir na sua preservação. Importa reter que as áreas concelhias com maior densidade de árvores de grande porte são espaços de usufruto público geridos pelas Juntas
de Freguesia (UF Vilar do Torno e Alentém e UF Casais e Nespereira), onde
a sombra, temperatura atmosférica reduzida e ainda uma sensação de bem
-estar providenciada pelas árvores é procurada pelos visitantes. Apesar dos
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serviços prestados aos cidadãos, é nestes locais que as árvores mais sofrem
com as intervenções do homem, condicionando muitos dos processos naturais associados ao crescimento e senescência do arvoredo. Estes problemas
são também encontrados em propriedades privadas, tanto nas de grandes
dimensões (como, por exemplo, a Quinta da Tapada, em Casais), como nas
pequenas propriedades. Nas propriedades privadas de grandes dimensões, a
possibilidade de gerir os espaços de forma contínua ao longo de diversas gerações permite que as árvores alcancem dimensões consideráveis, formando conjuntos arbóreos de elevado interesse ecológico. Em geral, em áreas
artificializadas é normal encontrarem-se exemplares mais isolados, frequentemente com alguma ligação emocional aos seus proprietários e que,
por esse motivo, se vão mantendo nos locais onde estão. Em áreas agrícolas, onde ocorrem nos limites das propriedades, estas árvores tendem a ser
abatidas quando perdem as suas funções de suporte das uveiras ou quando
começam a fazer demasiada sombra sobre as culturas. Estes locais são de extrema importância para a conservação das espécies que vivem nestas árvores, uma vez que normalmente estão mais isoladas e por isso mais expostas
à radiação solar e a outros fatores que influenciam o desenvolvimento de
microhabitats. Já em espaços seminaturais, onde podemos encontrar vários
exemplares de árvores de grande porte, as pressões advêm da intensificação da extração de produtos lenhosos, não permitindo o desenvolvimento
das árvores até alcançarem grandes dimensões. A identificação das pressões
exatas sobre cada tipo de árvore e em cada local deve ser efetuada por forma
a melhorar o processo de tomada de decisão por parte da autarquia, tanto
sobre a forma de instruir os proprietários a gerir o seu património, como a
definir melhor que espécies plantar em cada local. A autarquia tem assim
uma valiosa oportunidade de definir medidas de conservação, ajustando as
opções de gestão a cada local e tentando sempre trabalhar com os proprietários para melhorar a qualidade ambiental do concelho. As prioridades de
conservação devem também ser definidas, e aconselhamos que, pelo menos,
os maiores exemplares de cada espécie sejam classificados neste sentido.
Sugerimos também que seja definido um regulamento municipal que determine que qualquer árvore com DAP > 65 cm deva apenas ser abatida após
um requerimento especial à câmara municipal. Incentivos para a preservação deste património podem também ser adotados, criando-se mecanismos
de compensação financeira aos proprietários pelos serviços ecossistémicos
efetuados pelas suas árvores, seguindo uma hierarquização das árvores
mais importantes consoante a sua dimensão, a sua raridade, o local onde
se encontram e, ainda, o seu valor ecológico, baseado na avaliação que está
em curso.
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7

CONCLUSÃO

A

conservação das árvores a uma escala municipal necessita do envolvimento de todos, da autarquia aos privados, passando pelas Juntas de
Freguesia, pelas escolas e pelas indústrias que maior pressão exercem sobre
o território e sobre as árvores de grande porte em particular. Isto porque,
como referido anteriormente, o envolvimento social é essencial para uma
boa implementação de medidas de conservação e porque, apesar das árvores terem proprietários, estas prestam serviços de ecossistema que beneficiam toda a população.
As entidades governamentais centrais e locais devem reconhecer a importância deste património para o bem-estar e saúde da sua população, promovendo boas práticas na sua gestão e a criação de políticas e mecanismos que permitam a sua preservação, além de darem o exemplo de boas
práticas na gestão do arvoredo público, principalmente a nível de podas.
Os proprietários privados das árvores de grande porte podem, e devem, ser
capacitados para gerir da melhor forma este património, algo possível de
fazer ao incentivar a sua preservação numa estratégia multidisciplinar que
envolva educação e sensibilização da população, criação e disponibilização
de manuais de boas práticas, serviços de manutenção do arvoredo e ainda,
se possível, a criação de incentivos à sua preservação, desincentivando métodos de gestão que levem ao abate dos exemplares, destruindo tudo o que
estes suportam.
O inventário do património natural é a base para a conservação destas árvores de grande porte. O contacto direto dos técnicos municipais com os cidadãos fomenta a partilha mútua de histórias, de saberes e de boas práticas,
o que permite perceber as motivações do público para a preservação destas
árvores. Este contacto direto permite também aproximar as entidades governamentais dos seus cidadãos, que muitas vezes aproveitam o contacto
de proximidade para falarem de outros problemas de índole ambiental, mas
não só. Por fim, e em suma, as Árvores de Grande Porte são essenciais para a
conservação da natureza e da biodiversidade a diferentes escalas espaciais.
A sua importância ecológica aumenta na mesma proporção do seu crescimento. A sua proteção é necessária e deve iniciar-se com a inventariação
deste património, algo passível de ser executado com a ajuda dos cidadãos.
O contínuo reconhecimento da importância do arvoredo, tanto pelos agentes governativos como pelos proprietários privados, é um passo essencial
para a conservação da natureza, dos habitats e da biodiversidade.
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Mar da Minha Terra
Frente Atlântica
de Almada
Projeto de Imagem
do Mundo Natural
FOTOGRAFIA Luís Quinta
Fotografia de Vida Selvagem

A

Costa da Caparica e toda a Frente Atlântica de Almada acolhem na época estival muitos milhões de visitantes. Oriundos da Grande Lisboa, de
muitas regiões de Portugal, ou de outros países, reconhecem as praias de areia
fina e águas límpidas como uma zona balnear de excelência.
As atividades lúdicas como o surf, o bodyboard, o kitesurf, a pesca, ou o mergulho são especialmente animadas entre os meses de junho e setembro.
Longe dos olhares dos banhistas e dos desportistas residentes ou forasteiros,
centenas de criaturas marinhas vivem o seu dia a dia entre rotinas e desafios.
Os esporões da Costa da Caparica são um oásis rochoso no meio de um deserto
de areia. Inúmeras formas de vida ali encontram a segurança necessária para
se fixarem. O relevo de um esporão é um território cheio de cavidades e esconderijos que constituem uma grande maternidade, jardim de infância e primeiro
ciclo, de peixes e muitos invertebrados. É em locais como estes, que sargos de
pequeno porte, por exemplo, procuram microinvertebrados que lhes sirvam de
refeição. Os cardumes podem ascender a largas centenas de indivíduos.
Embora não pareça, as alforrecas fazem parte do plâncton. Têm o estatuto de
megaplâncton.
Com o final do dia, o plâncton de menores dimensões fica mais ativo. Todo
o oceano adjacente à Frente Atlântica de Almada está repleto de milhões
de minúsculas criaturas, muitas das quais são quase invisíveis a olho nu. No
mesoplâncton, cujo tamanho oscila entre os 0,2mm e os 2cm, é possível vislum-
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brar algumas silhuetas. Com equipamentos simples de ampliação podemos
reconhecer alguns animais marinhos. Neste minúsculo universo e onde tudo
ganha uma dimensão relativa há animais em fase adulta e criaturas em fase
larvar.

Vidas Pelágicas

C

om elevados índices de produtividade de fitoplâncton e zooplâncton,
muitos peixes não passam indiferentes a esta abundância. As cavalas,
por exemplo, agregam-se aos milhares. Cardumes imensos filtram quantidades muito significativas de águas ricas em alimento.
Vários grupos de golfinhos comuns adotam por longos períodos de tempo a
frente atlântica de Almada como residência. Nadam de norte para sul e viceversa e, por vezes, entram no Rio Tejo.
Outros vagabundos do oceano fazem paragens temporárias nesta zona da costa portuguesa. Nos dias de mar calmo, sem vento e sol abundante, peixes-lua de
pequeno e grande porte pairam, ou passeiam-se junto da superfície. Os tubarões
azuis também gostam de nadar junto da superfície nos dias de muito sol.
Difíceis de observar, as baleias também passam por este território com regularidade.
Todo este território reúne uma riquíssima biodiversidade, muita da qual já
é conhecida, outra ainda é um puro mistério, um mundo por explorar. Sem
fronteiras, o oceano é sempre um local de aventura, de novas descobertas e de
novas rotas migratórias. A oscilação de correntes, temperaturas e ventos, pode
ser motivo de novas ocorrências na costa portuguesa.
Esta breve viagem pelo mundo oceânico no mar da minha terra é um exemplo
do muito que há por conhecer neste meio que nos está tão próximo, mas que é
ainda tão pouco conhecido.
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Anémona sobre esponjas num dos esporões da Costa da Caparica.

Anémona-morango no esporão do Marcelino – Costa da Caparica.

Caboz atento aos intrusos, esporão do Barbas – Costa da Caparica.

Polvo vulgar, bastante comum nos esporões da Costa da Caparica.

Ao largo da costa, transitam muitos peixes oceânicos, ou
permanecem alguns dias na região. O tubarão-azul é um dos
grandes peixes pelágicos que podem ser observados nesta área.

No Atlântico Norte oriental, os tubarões azuis que circulam
nesta área são essencialmente fêmeas e animais juvenis.

No verão, grandes grupos de golfinhos comuns estacionam na
Frente Atlântica de Almada e aí permanecem durante alguns meses.
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dos invertebrados
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Resumo
O reconhecimento do valor do património
natural e biodiversidade que Vila Real
alberga está patente na criação do sítio
de importância comunitária designado
de Sítio Alvão-Marão e no Parque Natural
do Alvão. As áreas abrangidas por ambos
correspondem a aproximadamente 40% do
concelho. Apesar deste reconhecimento,
pouco se sabe relativamente à presença
de espécies de determinados grupos
de fauna e flora presentes no território.
Este estudo teve como objetivo
realizar uma inventariação da fauna de
invertebrados do concelho de Vila Real,
através de diversas metodologias de

amostragem de acordo com os grupos de
estudo. Observaram-se um total de 1178
indivíduos, distribuídos por 184 espécies
pertencentes a 12 ordens. Do conjunto
de identificações envolvidas no trabalho,
destacam-se espécies com interesse por se
tratarem de endemismos ibéricos, outras
com registos de declínio populacional,
e outras cuja informação conhecida é
praticamente inexistente, nomeadamente
no que concerne à distribuição geográfica,
bioecologia e ameaças.
Palavras-chave
biodiversidade, conservação,
invertebrados, monitorização.
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Abstract
The recognition of the value of the
natural heritage and biodiversity that
Vila Real houses is evident in the creation
of the Site of Community Importance
called Sítio Alvão-Marão and the Alvão
Natural Park. The areas covered by both
correspond approximately to 40% of
the municipality’s territory. Despite
this recognition, little is known about
the presence of species of certain
fauna and flora groups present in the
region. This study aimed to carry out
an inventory of the invertebrate fauna
of the municipality of Vila Real, using

1

sampling methodologies according to the
study groups. A total of 1178 individuals
were observed, distributed in 184 species
belonging to 12 orders. Of the total
identifications involved in the work, we
highlight species with interest because
they are Iberian endemism, others with
records of population decline, and others
whose known information is practically
scarce, namely regarding geographic
distribution, bioecology and population
threats.
Keywords
biodiversity, conservation, invertebrates,
monitoring.

INTRODUÇÃO

E

stamos atualmente a viver a maior crise de biodiversidade desde que
existe o Homem, com espécies a extinguirem-se a uma taxa 1000 vezes
superior à taxa natural (MOL, 2019). A exploração dos territórios para a expansão da atividade humana é apontada como a principal causa de perda
de habitat natural, degradação dos ecossistemas, e consequentemente uma
das maiores ameaças à biodiversidade (Kohsaka et al., 2013; Ferreira, 2017).
Esta realidade tende a acentuar-se numa visão do futuro próximo, com a
projeção do crescimento populacional para 2050 de 9,2 biliões de pessoas,
das quais estima-se que 6,4 biliões (cerca de 70% da população) estarão a
viver em áreas urbanas (Kohsaka et al., 2013; Chan et al., 2014).
Neste contexto, as políticas de desenvolvimento local desempenham um papel extremamente importante no que concerne ao planeamento e execução
de medidas de preservação e conservação do património natural e biológico
presente nos seus territórios. De facto, à medida que as populações urbanas
crescem, as cidades assumem uma posição de destaque na preservação e
conservação da biodiversidade presente nos ecossistemas envolventes na
medida em que as mesmas representam a continuidade dos ecossistemas
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naturais que as rodeiam. Algumas cidades encontram-se localizadas dentro
ou próximo de zonas com elevada concentração de biodiversidade (biodiversity hotspots e/ou sítios de importância comunitária), outras são importantes locais de passagem para espécies migratórias.
Os serviços de ecossistemas proporcionados pela biodiversidade associada
aos espaços urbanos e sua envolvente são inúmeros e muitas vezes desvalorizados ou mesmo negligenciados (Oliveira et al., 2010; Rocha, 2018).
O delineamento de planos, medidas e ações de preservação da biodiversidade são ferramentas de planeamento essenciais pois permitem harmonizar e
implementar as orientações, metas e estratégias delineadas em programas
e instrumentos de planeamento, em especial aqueles cujo objeto de intervenção visa o território que nos envolve, como é o caso da Rede Natura 2000
(RN2000), da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade e da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável.
Estas ferramentas permitem, de forma eficaz, a sistematização da informação relativa à biodiversidade existente nos territórios e seus ecossistemas
e o acompanhamento espácio-temporal das alterações que estes mesmos
podem sofrer, bem como as implicações que estas alterações poderão induzir em termos dos serviços de ecossistema proporcionados pelos mesmos
(Oliveira et al., 2010; Rocha, 2018).
A coleta e sistematização da informação que proporcione o conhecimento
das espécies e habitats existentes no território é o ponto de partida que permite identificar o estado de referência dos ecossistemas e que possibilita
o delineamento de um plano de monitorização sistemático e regular, com
significativa expressão no território.
Neste contexto, pretendemos mostrar parte do trabalho que tem vindo a
ser desenvolvido nesta matéria ao longo dos últimos anos pelo Município
de Vila Real.

“

À medida que as populações urbanas crescem,
as cidades assumem uma posição de destaque
na preservação e conservação da biodiversidade
presente nos ecossistemas envolventes na medida
em que as mesmas representam a continuidade dos
ecossistemas naturais que as rodeiam.”
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Legenda – Locais de amostragem:
1 – Vila Nova
2 – Aveção do Cabo
3 – Quintã
4 – Arnal
5 – Tojal A

6 – Tojal B
7 – Linhares
8 – Justes
9 – Galegos A
10 – Galegos B
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12 – Mosteirô A
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Figura 1 Localização da área de estudo e locais de amostragem. Autor de imagem Carlos Rua.
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1.1

Município de Vila Real
e a Biodiversidade – Um
compromisso assumido

A

o longo dos últimos anos o Município de Vila Real, através dos Serviços de
Ambiente (SA), tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo que visa convergir e adaptar estratégias municipais com intervenções destinadas à preservação e conservação da biodiversidade, promoção da riqueza patrimonial biológica do território e sensibilização da população para o valor da biodiversidade.
É neste contexto que surge o Plano de Preservação da Biodiversidade de Vila
Real (PPBVR), que conta até a data com a execução de um total de seis projetos cofinanciados pelos fundos estruturais europeus, através do Quadro de
Referência Estratégica Nacional (QREN) e ainda com fundos estruturais da
União Europeia cujos montantes globais ultrapassam os 4 milhões de euros.

1.2

Projetos associados
ao PPBVR

> “Proteger é Conhecer” e “Seiva Corgo” − cofinanciados pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional (FEDER);
> “Operação Biodiversidade do Sítio Alvão-Marão” − cofinanciado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR);
> “Centro de Ciência de Vila Real” − cofinanciado pelo Programa Operacional
Regional do Norte (ON 2);
> “Valorização Ecológica do Parque Corgo” e “Vila Real o Destino da Biodiversidade” − cofinanciados pelo Programa Operacional Regional do Norte (2014-2020).
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1.3

Vila Real, um território
com um Património
Natural singular

C

om uma extensão de 378,8 km2, a área abrangida pelo território do concelho de Vila Real contém um património natural de grande riqueza natural e valor patrimonial. As suas paisagens são únicas, com predomínio
de uma zona de montanha, abrangendo as Serras do Marão e do Alvão, e
uma zona mais de vinhedos em socalco. Esta riqueza paisagística acaba por
ser expressão da altimetria presente no território, com uma amplitude de
aproximadamente 1260 m, sendo possível distinguir claramente uma zona
situada a noroeste do concelho, onde os valores chegam a ser superiores aos
1000 m (Serra do Marão – Minas de Maria Isabel com valores próximos dos
1360 m) e uma zona a sul com valores inferiores a 500 m (zona do fundo do
vale do rio Corgo e da ribeira da Ceira) (PSRN2000, 2008; CMVR, 2018).

As linhas de água, abundantes no território, pertencem a duas sub-bacias
hidrográficas: a do Douro, ocupando uma área de 346 km² (92% da área do
concelho) e a do Tâmega, ocupando uma área de 31 km2 (8% da área do concelho). O Rio Corgo é a principal linha de água, atravessando o concelho de
norte para sul.
No que toca ao uso do solo, são as “Florestas e meios naturais e seminaturais” a tipologia mais comum no concelho, ocupando cerca de 69% da área
total do concelho, o que evidencia a grande aptidão do território para abarcar o seu património natural. De facto a riqueza do património natural desta região é um dos ex libris de referência e reconhecimento com grandes extensões do território englobadas em áreas protegidas de dimensão nacional
e comunitária (PSRN2000, 2008; CMVR, 2018).
Cerca de 40% do território do concelho está classificado como pertencendo
ao Sítio de Importância Comunitária do Alvão/Marão (PTCON0003), definido
pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000, um instrumento comunitário de
gestão territorial criado para garantir a salvaguarda, valorização e manutenção de espécies e habitats presentes no nosso território. Vila Real é o
concelho com maior representação no total dos 10 concelhos abrangidos
pelo Sítio Alvão/Marão (cerca de 25% da área total do Sítio) (PSRN 2000, 2008).
Existe ainda na Serra do Alvão, uma porção de território do concelho que integra o Parque Natural do Alvão (PNA) reconhecido pelos seus valores naturais únicos e raros, com especial incidência nas Fisgas de Ermelo, um local
de interesse paisagístico e geológico. O PNA possui uma extensão total de
7220 hectares e é abrangido pelos municípios de Vila Real (ocupando 4361
ha) e Mondim de Basto (ocupando 2859 ha) (PSRN 2000, 2008).
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2

Importância da
monitorização e
participação dos
cidadãos no PPBVR

A

monitorização da biodiversidade presente no território é o pilar que
sustenta todas as tipologias de atuação do PPBVR, na medida em que a
sua prossecução é imprescindível para apreciar com rigor o estado de conservação dos habitats e a sua fauna e flora associadas.
A monitorização da biodiversidade é também fundamental para a montagem de um sistema de avaliação contínua dos habitats e das espécies que
neles existem ou surgem, permitindo o acompanhamento e quantificação
das alterações que ocorrem nas comunidades biológicas presentes assim
como nos ecossistemas associados e no estado do ambiente numa visão
mais alargada.
Para além disso, a informação recolhida no âmbito da monitorização da biodiversidade possibilita a fundamentação de medidas de gestão que promovam a biodiversidade e corrijam eventuais disfunções e agressões ao meio.
Neste contexto a ciência aberta ou ciência cidadã surge como um alicerce fundamental para o desígnio da monitorização e preservação do meio
ambiente, seu património natural e biológico, pois permite a inclusão de
cidadãos que não possuem experiência profissional na área da ciência em
projetos de promoção do conhecimento com uma forte componente científica e de investigação.
A importância da participação de uma forma ativa e contínua dos cidadãos
foi sempre uma questão presente nos projetos assumidos pelo Município de
Vila Real, nomeadamente os projetos associados aos SA, cuja atuação visa
potencializar e capitalizar através do ensinamento, divulgação e animação,
a participação dos seus cidadãos e o seu envolvimento na persecução e obtenção dos objetivos definidos no âmbito de aplicação dos projetos.
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2.1

Aprendendo a
descobrir e conhecer
os Invertebrados

A

pesar dos invertebrados constituírem o grupo de animais mais abundantes na Terra, representando cerca de 95% de todas as espécies animais conhecidas, este costuma ser um grupo pouco conhecido e amado pelo
público geral. Contudo, o impacto da presença dos invertebrados na nossa
vida vai muito mais além das pragas de culturas agrícolas ou das espécies
responsáveis pela disseminação de algumas doenças humanas.
No balanço entre os prós e contras que os invertebrados nos causam, contabilizam-se muitos mais benefícios que prejuízos. De facto, estes existem
há milhões de anos e ocupam uma infinidade de habitats desempenhando
funções de extrema importância como o arejamento do solo, decomposição
de matéria orgânica morta e consequentemente criação de camadas orgânicas responsáveis pelo fornecimento de nutrientes fundamentais para seres
vivos como as plantas. Os insetos, conjuntamente com alguns microrganismos como os fungos, são os únicos organismos terrestres capazes de degradar a celulose.

“

A monitorização da biodiversidade é também
fundamental para a montagem de um sistema
de avaliação contínua dos habitats e das espécies
que neles existem ou surgem, permitindo o
acompanhamento e quantificação das alterações
que ocorrem nas comunidades biológicas presentes
assim como nos ecossistemas associados e no
estado do ambiente numa visão mais alargada.”

LUCANUS 103

Os invertebrados estão presentes em praticamente todos os níveis da cadeia
alimentar e por isso são um importante elo entre produtores e consumidores, sendo, portanto, intervenientes fundamentais no fluxo de energia e
matéria entre biomas e ecossistemas. Alguns são considerados importantes
bioindicadores da qualidade do ambiente, permitindo avaliar os efeitos da
ação antrópica. Outros invertebrados são de extrema importância económica para o Homem, como é o caso das abelhas que fornecem mel e polinizam
culturas agrícolas e os bichos-da-seda que produzem a seda. Em algumas
culturas, os próprios invertebrados são utilizados como alimento para as
pessoas e fazem parte regular de sua dieta.
Apesar do enorme contributo destes animais para a nosso bem-estar, a
maioria dos invertebrados com os quais nos cruzamos inadvertidamente
no nosso dia-a-dia é vulgarmente ignorada.
Em Portugal, o conhecimento da biodiversidade de invertebrados tem vindo a aumentar de forma muito rápida na última década com a descoberta
de novas espécies, aprofundamento do conhecimento da biologia de outras,
entre elas espécies endémicas, raras ou protegidas por diretivas internacionais.
No âmbito de intervenção dos projetos desenvolvidos, os SA têm vindo a elaborar um extenso trabalho no sentido de aumentar o parco conhecimento
existente relativamente às espécies representativas deste grupo no território do concelho de Vila Real e simultaneamente envolver e sensibilizar a
população de um modo geral, e em particular a população jovem e estudantil no sentido de incutir-lhes o gosto pelo grupo, o reconhecimento da sua
importância ecológica e o contributo que os mesmos proporcionam para
nosso bem-estar.

“

Em Portugal, o conhecimento da biodiversidade de
invertebrados tem vindo a aumentar de forma muito
rápida na última década com a descoberta de novas
espécies, aprofundamento do conhecimento da
biologia de outras, entre elas espécies endémicas,
raras ou protegidas por diretivas internacionais.”
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3

Material
e Métodos

D

ando seguimento ao plano de monitorização contemplado no PPBVR,
ao longo dos últimos anos e em parceria com escolas do concelho, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), LEPI e TAGIS, os SA realizaram um primeiro levantamento da fauna de invertebrados existentes no concelho de
Vila Real.
O trabalho envolvido nos censos de invertebrados dividiu-se em duas grandes componentes: uma concentrada no registo de observações e recolha de
dados, através das saídas de campo, e outra posterior, relativa à compilação
dos dados, organização da informação e sistematização da mesma.

“

O trabalho envolvido nos censos de invertebrados
dividiu-se em duas grandes componentes: uma
concentrada no registo de observações e recolha de
dados, através das saídas de campo, e outra posterior,
relativa à compilação dos dados, organização
da informação e sistematização da mesma.”

3.1

Seleção dos locais
de amostragem

A

escolha dos locais de observação foi feita com base na obtenção de uma
amostra representativa da diversidade de habitats presentes no território, bem como o seu potencial para albergar biodiversidade. Concentramos
o esforço de amostragem em locais cuja matriz de uso do solo fosse mais
heterogénea, i. e., em locais com uma maior variedade de tipologias de uso
de solo (agricultura, floresta, pastagens, rios, etc).
Também foram selecionados locais de amostragem inseridos nas áreas protegidas existentes no território, como é o caso do Sítio Alvão-Marão e do
Parque Natural do Alvão.
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3.2

Inventariação
dos Invertebrados

3.2.1

Metodologia de Amostragem
dos Invertebrados

O

levantamento de fauna de invertebrados de Vila Real decorreu ao longo
de dois anos (2017 e 2018), integrado no âmbito de plano de monitorização do PPBVR e contou com a participação dos alunos e professores do
Colégio da Boavista, de acordo com o definido em sede de candidatura do
projeto “Operação Biodiversidade do Sítio Alvão – Marão”.
Embora o trabalho visasse a identificação e inventariação de todas as espécies de invertebrados existentes no território, o esforço de amostragem focou-se em dois grupos-alvo de estudo: Lepidoptera (Rhopalocera) e Odonata
(Anisoptera e Zygoptera).
Adicionalmente, durante as saídas de campo recolheram-se sempre que
possível observações relativas a outras ordens de Invertebrados (Araneae,
Orthoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Mantodea, Mecoptera, Phasmatodea, Neuroptera).
A amostragem de invertebrados foi realizada em várias sessões ao longo do
ano, com uma periodicidade mensal entre abril e outubro. As metodologias
aplicadas variaram de acordo com o grupo de invertebrado em causa (Figura
2). A manipulação dos animais foi por períodos de tempo muito curtos e com
material entomológico adequado ao tipo de trabalho em causa.

Figura 2 Diferentes metodologias empregues na recolha e identificação dos grupos de invertebrados
estudados. Composição de Joaquim Beteriano.
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> Lepidoptera (Rhopalocera)
Para este grupo a metodologia aplicada na amostragem dos exemplares
foi feita com recurso a uma rede entomológica. Os registos foram recolhidos em transeptos com extensão máxima de 500 m subdivididos por
secções correspondentes a 100 m cada uma.

> Odonata (Anisoptera e Zygoptera)
A amostragem foi realizada através de captura com rede de mão nos habitats aquáticos, durante 20 minutos.

> Outras ordens de Invertebrados
A amostragem das restantes ordens (Araneae, Orthoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Mantodea, Mecoptera, Phasmatodea, Neuroptera) foi realizada sempre que era avistado algum espécime através da
recolha de registo fotográfico com recurso a máquina e lente profissional.

Macrofotografia, uma poderosa ferramenta na identificação
de exemplares observados
Um grande contributo para o trabalho foi a utilização do registo fotográfico
assegurado pelo LEPI, nomeadamente a macrofotografia com utilização de
corpo e lentes adequadas a fotografia de grande detalhe que culminou com
milhares de registos fotográficos. Esta técnica foi um importante contributo
para o trabalho uma vez que se trata de uma técnica não destrutiva, i. e., pelo
facto de não haver uma manipulação direta dos exemplares observados os
mesmos não sofrem nenhum potencial dano e os níveis de perturbação à sua
atividade são mínimos. Por outro lado, consegue-se visualizar pormenores
importantes, que a olho desarmado são impossíveis de serem observados e
que, em alguns casos, são essenciais para uma correta identificação.

Registo de dados complementares
Adicionalmente, para além das observações dos exemplares em causa, em
cada saída de campo e por cada local de amostragem foram registados numa
ficha de campo própria, as condições meteorológicas locais, através da utilização de uma estação meteorológica portátil, e alguns dados gerais (horas
de início e fim da sessão de observação, nome do local, técnicos envolvidos
na amostragem).
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3.2.2

Envolvimento e participação
da população nos Censos
de Invertebrados

O

trabalho desenvolvido contou também com o envolvimento e participação direta de público estudantil (ver secção 4.2.1.). Desta forma foi
possível dar a conhecer, junto da comunidade jovem e escolar, as espécies
dos invertebrados do Concelho para que fossem transmitidos os valores associados à importância do conhecimento e preservação da riqueza patrimonial existente, com especial enfase para as espécies e ecossistemas associados à RN2000 e do Sítio Alvão/Marão, e assim fomentar novas atitudes dos
jovens face ao valor da biodiversidade.
Neste contexto foi necessário facultar a informação necessária para que o
público pudesse participar de forma eficaz e executar o trabalho de campo
com o maior rigor possível. Organizou-se assim, em colaboração com o TAGIS, uma série de workshops de modo a explicar os princípios básicos associados à identificação das diferentes ordens de invertebrados e as diferentes técnicas/metodologias empregues na recolha da informação (Figura 3).
Posteriormente realizaram-se saídas de campo com técnicos e público estudantil em conjunto, de modo a realizar as amostragens dos invertebrados.
Estas saídas permitiram aos estudantes aplicar e treinar os ensinamentos
transmitidos anteriormente nos workshops (Figura 2).

Figura 3 Workshops de formação sobre as principais ordens de insetos, bioecologia e identificação dos
mesmos, no âmbito do projeto “Operação Biodiversidade do Sítio Alvão – Marão”. Composição de Joaquim
Beteriano.
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3.2.3

Recolha de dados
e sistematização
da informação

D

epois de realizadas as saídas de campo, existe todo um trabalho de organização de dados e sistematização dos mesmos. Esta etapa é sempre
morosa e envolve a identificação dos exemplares cuja identificação não foi
imediata no momento da sua observação.
Os registos fotográficos obtidos no campo são a base que suporta todo este
trabalho. As imagens recolhidas são utilizadas para observar melhor determinados pormenores e caracteres que permitem com o auxílio da experiência de técnicos especializados e de guias técnicos apropriados para as ordens em questão, identificar os exemplares observados.

“

Depois de realizadas as saídas de campo, existe
todo um trabalho de organização de dados e
sistematização dos mesmos. Esta etapa é sempre
morosa e envolve a identificação dos exemplares
cuja identificação não foi imediata no momento
da sua observação.”
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4

Resultados
e Discussão

4.1

Inventário dos
invertebrados
em Vila Real

O

levantamento das espécies de invertebrados presentes no concelho de
Vila Real contou com mais de 50 saídas de campo e um total 1178 indivíduos observados, distribuídos por 184 espécies pertencentes a 12 ordens
(Figura 4).
As ordens com maior contributo para o inventário foram: Lepidoptera, Odonata, Orthoptera e Araneae, representando 91% das identificações (Figura
4). Os restantes 9% das identificações são relativos às ordens Coleoptera,
Hymenoptera, Neuroptera, Mantodea, Phasmatodea e Mecoptera (Figura 4).
Em média observaram-se cerca de 351 indivíduos por mês, sendo que o mês
com maiores registos corresponde ao mês de julho.

INVERTEBRADOS DE VILA REAL

INVERTEBRADOS DE VILA REAL
OUTRAS ORDENS

Outros
9%

Orthoptera
3%
Araneae
4%

Neuroptera
5%
Mecoptera
1%
Mantodea
3%

Phasmatodea
3%

Coleoptera
32%

Odonata
10%

Hymenoptera
22%
Diptera
21%
Lepidoptera
74%

Figura 4 Peso relativo (%) de cada ordem no total da amostragem.
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Hemiptera
13%

• Lepidoptera
Observou-se um total de 950 indivíduos distribuídos por 74 espécies de borboletas pertencentes à subordem Rhopalocera e 18 indivíduos distribuídos por 13 espécies de borboletas
pertencentes à subordem Heterocera (Figura 5 e Tabela 1).
O peso relativo da amostragem da ordem Lepidoptera no total dos registos foi de 74%. As
famílias com maior representatividade na amostragem dos Lepidópteros foram: Nymphalidae (310 indivíduos e 33 espécies), Lycaenidae (203 indivíduos e 19 espécies) e Pieridae (209
indivíduos e 10 espécies). As cinco espécies mais comuns foram: Leptotes pirithous, Colias
croceus (Figura 5), Maniola jurtina, Pararge aegeria e Pieris rapae.
O total de espécies identificadas pertencendo à ordem Lepidoptera, grupo Rhopalocera, representa cerca de 52% das espécies listadas para Portugal, um valor significativo e indicador
da elevada capacidade que este território tem para albergar uma grande riqueza biológica.
De acordo com o Caderno de campo: As borboletas de Vila Real (Maravalhas et al., 2018), da
listagem de espécies observadas no presente trabalho, oito estão consideradas como espécies pouco frequentes ou mesmo raras para o concelho de Vila Real.
Em termos de estatuto de conservação, pese embora na lista vermelha das borboletas europeias (Van Swaay et al., 2010), cinco das espécies registadas estejam indicadas como em situação de quase ameaçadas (NT), na lista vermelha das borboletas mediterrânicas (Numa et.
al., 2016), todas as espécies observadas se encontram em situação pouco preocupante (LC).

A

B

C

D

E

F

Figura 5 Algumas das espécies de Lepidópteros observadas e identificadas no âmbito do levantamento de espécies de
invertebrados do concelho de Vila Real. A – Coenonympha dorus (ID Darinka Gonzalez), B – Colias croceus (ID Darinka Gonzalez),
C – Polyommatus icarus (ID Darinka Gonzalez), D – Hipparchia fidia (ID Darinka Gonzalez), E – Satyrium ilicis & Satyrium spini (ID
Darinka Gonzalez), F – Aglais io (ID Darinka Gonzalez). Fotos de Darinka Gonzalez & Agostinho Fernandes. Composição de Joaquim
Beteriano.
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Tabela 1 Listagem de espécies registadas pertencentes à ordem Lepidoptera.

Ordem: Lepidoptera (Rhopalocera)
Género

Espécie

Género

Espécie

Família: Nymphalidae

Família: Hesperiidae
Ochlodes

O. sylvanus (Esper, 1777)

Hipparchia

H. fidia (Linnaeus, 1767)

Pyrgus

P. malvoides (Elwes & Edwards, 1897)

Hipparchia

H. semele (Linnaeus, 1758)

Thymelicus

T. acteon (Rottemburg, 1775)

Hipparchia

H. statilinus (Hufnagel, 1766)

Thymelicvus

T. sylvestris (Poda, 1761)

Issoria

I. lathonia (Linnaeus, 1758)

Spialia

S. sertorius (Hoffmannsegg, 1804)

Aglais

A. io (Linnaeus, 1758)

Lasiommata

L. maera (Linnaeus, 1758)

Família: Lycaenidae
Aricia

A. agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lasiommata

L. megera (Linnaeus, 1767)

Aricia

A. cramera (Eschscholtz, 1821)

Limenitis

L. camilla (Linnaeus, 1764)

Cacyreus

C. marshalli Butler, 1898

Maniola

M. jurtina (Linnaeus, 1758)

Callophrys

C. rubi (Linnaeus, 1758)

Melanargia

M. lachesis (Hübner, 1790)

Celastrina

C. argiolus (Linnaeus, 1758)

Melitaea

M. athalia (Rottemburg, 1775)

Favonius

F. quercus (Linnaeus, 1758)

Melitaea

M. cinxia (Linnaeus, 1758)

Glaucopsyche

G. melanops (Boisduval, 1828)

Melitaea

M. deione (Geyer, 1832)

Glaucopsyche

G. alexis (Poda, 1761)

Melitaea

M. parthenoides Keferstein, 1851

Laeosopis

L. roboris (Esper, 1789)

Melitaea

M. phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lampides

L. boeticus (Linnaeus, 1767)

Melitaea

M. trivia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Leptotes

L. pirithous (Linnaeus, 1767)

Nymphalis

N. antiopa (Linnaeus 1758)

Lycaena

L. alciphron (Rottemburg, 1775)

Pararge

P. aegeria (Linnaeus, 1758)

Lycaena

L. bleusei Oberthür, 1884

Polygonia

P. c-album (Linnaeus, 1758)

Lycaena

L. phlaeas (Linnaeus, 1761)

Pyronia

P. bathseba (Fabricius, 1793)

Lycaena

L. tityrus (Poda, 1761)

Pyronia

P. cecilia (Vallantin, 1894)

Phengaris

P. alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pyronia

P. tithonus (Linnaeus, 1767)

Polyommatus

P. bellargus (Rottemburg, 1775)

Vanessa

V. cardui (Linnaeus, 1758)

Polyommatus

P. icarus (Rottemburg, 1775)

Vanessa

V. atalanta (Linnaeus, 1758)

Satyrium

S. esculi (Hübner, 1806)

Família: Papilionidae

Satyrium

S. ilicis (Esper, 1779)

Iphiclides

I. podalirius (Linnaeus, 1758)

Satyrium

S. spini (Denis & Schiffermuller, 1775)

Papilio

P. machaon Linnaeus, 1758

Zerynthia

Z. rumina (Linnaeus, 1758)

Família: Nymphalidae
Arethusana

A. arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Família: Pieridae

Argynnis

A. pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)

Anthocharis

A. cardamines (Linnaeus, 1758)

Argynnis

A. adippe (Denis & Schiffermüller 1775)

Aporia

A. crataegi (Linnaeus, 1758)

Boloria

B. selene (Denis & Schiffermüller, 1775)

Colias

C. croceus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Brintesia

B. circe (Fabricius, 1775)

Euchloe

E. crameri Butler, 1869

Charaxes

C. jasius (Linnaeus, 1767)

Gonepteryx

G. rhamni (Linnaeus, 1758)

Coenonympha

C. arcania (Linnaeus, 1761)

Leptidea

L. sinapis (Linnaeus, 1758)

Coenonympha

C. dorus (Esper, 1782)

Pieris

P. brassicae (Linnaeus, 1758)

Coenonympha

C. pamphilus (Linnaeus, 1758)

Pieris

P. napi (Linnaeus, 1758)

Euphydryas

E. aurinia (Rottemburg, 1775)

Pieris

P. rapae (Linnaeus, 1758)

Pontia

P. daplidice (Linnaeus, 1758)
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• Odonata
Observou-se um total de 84 indivíduos distribuídos por 15 espécies de libélulas pertencentes à subordem Anisoptera e 46 indivíduos distribuídos por oito espécies de libelinhas pertencentes à subordem Zygoptera (Figura 6 e Tabela 2).

A

B

C

D

E

F

Figura 6 Algumas das espécies de Odonata observadas e identificadas no âmbito do levantamento de espécies de invertebrados
do concelho de Vila Real. A – Sympetrum striolatum (ID Darinka Gonzalez), B – Chalcolestes viridis (ID Albano Soares), C –
Crocothemis erythraea (ID Darinka Gonzalez), D – Platycnemis acutipennis (ID Darinka Gonzalez), E – Orthetrum cancellatum (ID
Darinka Gonzalez), F – Erythromma lindenii (ID Albano Soares). Fotos de Darinka Gonzalez & Agostinho Fernandes. Composição
de Joaquim Beteriano.

O peso relativo da amostragem da ordem Odonata no total dos registos foi de 10%. As famílias com maior representatividade nesta ordem foram: Libellulidae (20 indivíduos e 11
espécies), Coenagrionidae (11 indivíduos e cinco espécies) e Aeshnidae (nove indivíduos e
duas espécies). As cinco espécies mais comuns foram: Anax imperator, Calopteryx virgo,
Pyrrhosoma nymphula, Orthetrum cancellatum e Sympetrum sanguineum.
Das espécies identificadas para esta ordem, é de salientar que se encontram três endemismos ibéricos, nomeadamente Gomphus pulchellus, Calopteryx xanthostoma e Coenagrion
caerulescens (Kalkman et al., 2010). As populações das duas primeiras espécies encontramse estáveis, enquanto as de Coenagrion caerulescens são consideradas como estando em
regressão (Kalkman et. al., 2010).
Embora de acordo com a European Red List of Dragonflies as populações das espécies observadas se encontrem em situação pouco preocupante (LC) (Kalkman et. al., 2010) e a nível
nacional a maioria seja comum e com ampla distribuição, existem algumas exceções, mais
concretamente as espécies Coenagrion caerulescens, Boyeria irene, Libellula quadrimaculata, Orthetrum brunneum e Sympetrum sanguineum, cujas populações são localizadas e
em algumas das espécies as populações encontram-se potencialmente ameaçadas ou mesmo ameaçadas (como o caso da Coenagrion caerulescens) (Maravalhas & Albano, 2013).
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Tabela 2 Listagem de espécies registadas pertencentes à ordem Odonata.

Ordem: Odonata (Subordem: Anisoptera)
Género

Espécie

Ordem: Odonata (Subordem: Zygoptera)
Género

Espécie

Família: Calopterygidae

Família: Aeshnidae
Anax

A. imperator Leach, 1815

Calopteryx

C. virgo (Linnaeus, 1758)

Boyeria

B. irene (Fonscolombe, 1838)

Calopteryx

C. xanthostoma (Charpentier, 1825)

Família: Gomphidae

Família: Coenagrionidae

Gomphus

G. pulchellus Selys, 1840

Coenagrion

C. caerulescens (Fonscolombe, 1838)

Onychogomphus

O. uncatus (Charpentier, 1840)

Enallagma

E. cyathigerum (Charpentier, 1840)

Erythromma

E. lindenii (Selys, 1840)

Família: Libellulidae
Crocothemis

C. erythraea (Brullé, 1832)

Ischnura

I. graellsii (Rambur, 1842)

Libellula

L. depressa Linnaeus, 1758

Pyrrhosoma

P. nymphula (Sulzer, 1776)

Libellula

L. quadrimaculata Linnaeus, 1758

Orthetrum

O. brunneum (Fonscolombe, 1837)

Orthetrum

O. cancellatum (Linnaeus, 1758)

Orthetrum

O. chrysostigma (Burmeister, 1839)

Orthetrum

O. coerulescens (Fabricius, 1798)

Sympetrum

S. fonscolombii (Selys, 1840)

Sympetrum

S. sanguineum (Müller, 1764)

Trithemis

T. annulata (Palisot de Beauvois, 1807)

• Orthoptera
Observou-se um total de 31 indivíduos distribuídos por 13 espécies de gafanhotos pertencentes à subordem Caelifera e 10 indivíduos distribuídos por sete espécies de gafanhotos
pertencentes à subordem Ensifera (Figura 7 e Tabela 3).
O peso relativo da amostragem da ordem Orthoptera no total dos registos foi de 3%. As famílias com maior representatividade nesta ordem foram: Acrididae (28 indivíduos e 12 espécies), Tettigoniidae (sete indivíduos e cinco espécies). As cinco espécies mais comuns foram:
Oedipoda caerulescens, Chorthippus binotatus, Calliptamus barbarus, Oedaleus decorus e
Antaxius spinibrachius.
Os resultados relativos à ordem Orthoptera são espécies comuns na sua maioria, no entanto
alguns registos são de destacar nomeadamente as espécies endémicas da Península Ibérica,
cuja distribuição geográfica é muito localizada e com escassa informação relativa às suas
populações, ameaças, bioecologia e distribuição geográfica. É o caso da espécie Lluciapomaresius asturiensis, com registos associados a várias áreas protegidas, e a subespécie Euchorthippus elegantulus gallicus.
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De acordo com a informação da European Red List of Grasshoppers, Crickets and Bush-crickets (Hochkirch et al, 2016), o peso relativo dos endemismos no total das observações para
a ordem Orthoptera foi de 40%.
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Figura 7 Algumas das espécies de Orthoptera observadas e identificadas no âmbito do levantamento de espécies de invertebrados
do concelho de Vila Real. A – Calliptamus barbarus (ID Eva Monteiro), B – Chorthippus binotatus (ID Darinka Gonzalez), C –
Oedaleus decorus (ID Vera Eva Monteiro), D – Lluciapomaresius sp. (ID Sílvia Pina), E – Lluciapomaresius asturiensis (ID Sílvia Pina),
F – Anacridium aegyptium (ID Agostinho Fernandes). Fotos de Darinka Gonzalez & Agostinho Fernandes. Composição de Joaquim
Beteriano.

Tabela 3 Listagem de espécies registadas pertencentes à ordem Orthoptera.

Ordem: Orthoptera (Subordem: Caelifera)
Género

Ordem: Orthoptera (Subordem: Ensifera)

Espécie

Família: Aeshnidae

Género

Espécie

Família: Gryllidae

Aiolopus

A. strepens (Latreille, 1804)

Gryllus

G. campestris Linnaeus, 1758

Anacridium

A. aegyptium (Linnaeus, 1764)

Oecanthus

O. pellucens (Scopoli, 1763)

Calliptamus

C. barbarus (Costa, 1836)

Família: Tettigoniidae

Chorthippus

C. binotatus (Charpentier 1825)

Antaxius

A. spinibrachius (Fischer 1853)

Chorthippus

C. jucundus (Fischer, 1853)

Lluciapomaresius

L. asturiensis (Bolívar, 1898)

Euchorthippus

E. elegantulus Zeuner, 1940 ssp. gallicus
(Maran, 1957)

Platycleis

P. albopunctata (Goeze, 1778)

Oedaleus

O. decorus (Germar, 1826)

Steropleurus

S. andalusius (Rambur, 1838)

Oedipoda

O. caerulescens (Linnaeus, 1758)

Tettigonia

T. viridissima (Linnaeus, 1758)

Oedipoda

O. coerulea Saussure, 1884

Oedipoda

O. germanica (Latreille, 1804)

Omocestus

O. rufipes (Zetterstedt, 1821)

Sphingonotus

S. lluciapomaresi (Defaut, 2005)

Família: Pamphagidae
Eumigus

E. ayresi Bolívar, 1912
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• Araneae
Observou-se um total de 54 indivíduos distribuídos por 32 espécies de aranhas pertencentes
à subordem Opisthothelae (Figura 8 e Tabela 4).
O peso relativo da amostragem da ordem Araneae no total dos registos foi de 4%. As famílias
com maior representatividade nesta ordem foram: Lycosidae (10 indivíduos e sete espécies),
Araneidae (21 indivíduos e seis espécies) e Thomisidae (seis indivíduos e quatro espécies). As
cinco espécies mais comuns foram: Mangora acalypha, Neoscona adianta, Pardosa monticola, Argiope bruennichi e Agalenatea redii.
Os resultados relativos à ordem Araneae são dados que embora sejam incipientes são reveladores da aracnofauna existente na região. A falta de informação bibliográfica relativa ao
estatuto de conservação e à distribuição das populações existentes torna a avaliação das
espécies identificadas no trabalho muito difícil.
Comparando a informação encontrada em base de dados on-line (Araneae – Spiders of Europe, 2019, Spider and Harvestman Recording Scheme website, 2019) e guias técnicos (Roberts,
1999; Bellmann, 2011), foi possível identificar algumas espécies típicas da região do mediterrâneo, como é o caso das espécies Caladenia concolor, Hogna radiata e Micrommnata ligurina. As restantes espécies identificadas aparentam ter uma ampla distribuição geográfica
quer ao nível europeu quer num panorama mais alargado a outros continentes.
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Figura 8 Algumas das espécies de Araneae observadas
e identificadas no âmbito do levantamento de espécies
de invertebrados do concelho de Vila Real. A – Mangora
acalypha (ID Darinka Gonzalez), B – Agalenatea redii (ID
ItsyBitsy), C – Agalenatea redii (ID Darinka Gonzalez), D –
Apantaulax sp. (ID Julio esar Bonnin de Góngora), E – Cyclosa
conica (ID Darinka Gonzalez), F – Micrommata ligurina (ID
Darinka Gonzalez), G – Micrommata virescens (ID Darinka
Gonzalez), H – Oxyopidae sp. (ID Darinka Gonzalez), I –
Pardosa sp. (ID Darinka Gonzalez), J – Xysticus cristatus (ID
Darinka Gonzalez). Fotos de Darinka Gonzalez & Agostinho
Fernandes. Composição de Joaquim Beteriano.

Tabela 4 Listagem de espécies registadas pertencentes à ordem Araneae.

Ordem: Araneae (Opisthothelae)
Género

Espécie

Família: Linyphiidae
Linyphia

Ordem: Araneae (Opisthothelae)
Género

Espécie

Família: Pisauridae
L. triangularis (Clerck, 1758)

Família: Agelenidae

Pisaura

P. mirabilis (Clerck, 1758)

Família: Oxyopidae

Agelena

A. labyrinthica (Clerck, 1758)

Oxyopes

Eratigena

E. atrica (C. L. Koch, 1843)

Família: Salticidae

Família: Araneidae

Aelurillus

Oxyopes sp.

A. v-insignitus (Clerck, 1758)

Agalenatea

A. redii (Scopoli, 1763)

Família: Sparassidae

Araneus

A. diadematus Clerck, 1758

Micrommata

M. ligurina (C. L. Koch, 1845)

Argiope

A. bruennichi (Scopoli, 1772)

Micrommata

M. virescens (Clerck, 1758)

Neoscona

N. adianta (Walckenaer, 1802)

Família: Tetragnathidae

Cyclosa

C. conica (Pallas, 1772)

Tetragnatha

T. nigrita Lendl, 1886

Mangora

M. acalypha (Walckenaer, 1802)

Tetragnatha

T. extensa (Linnaeus, 1758)

Família: Dictynidae
Nigma

Família: Thomisidae
N. puella (Simon, 1870)

Família: Dysderidae
Dysdera

Dysdera sp.

Família: Gnaphosidae
Callilepis

Misumena

M. vatia (Clerck, 1758)

Synema

S. globosum (Fabricius, 1775)

Xysticus

X. cristatus (Clerck, 1758)

Xysticus

X. audax (Schrank, 1803)

C. concolor Simon, 1914

Família: Linyphiidae
Frontinellina

F. frutetorum (C. L. Koch, 1834)

Linyphia

L. triangularis (Clerck, 1758)

Família: Lycosidae
Alopecosa

A. accentuata (Latreille, 1817)

Arctosa

A. perita (Latreille, 1799)

Hogna

H. radiata (Latreille, 1817)

Pardosa

P. monticola (Clerck, 1758)

Pardosa

P. lugubris (Walckenaer, 1802)

Pardosa

P. pullata (Clerck, 1758)

Trochosa

Trochosa sp.
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• Outras ordens
Observou-se um total de 41 indivíduos distribuídos por sete ordens, 28 famílias e 37 espécies, o que corresponde a 9% do total de registos observados. As ordens com maior expressão
foram Coleoptera seguida de Hymenoptera e Diptera (Figura 9 e Tabela 5).
Embora haja pouca informação disponível relativamente ao estado de conservação das espécies em causa, o seu registo não deixa de ser importante pois permite contribuir para um
maior conhecimento relativamente à sua distribuição geográfica e bioecologia.
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Figura 9 Algumas das espécies de outras ordens observadas e identificadas no âmbito do levantamento de espécies de
invertebrados do concelho de Vila Real. A – Carpocoris mediterraneus atlanticus (ID Paride Dioli), B – Dicladispa testacea (ID Rui
Andrade), C – Graphosoma italicum (ID Rui Andrade), D – Hycleus duodecimpunctatus (Id Luiz Rozas e Valter Manel), E – Odontotarsus
purpureolineatus (ID Darinka Gonzalez), F – Stomorhina lunata (ID Jorge Almeida), H – Vollucella elegans (ID Rui Andrade), I –
Xylocopa cantabrita (ID Rui Andrade). Fotos de Darinka Gonzalez & Agostinho Fernandes. Composição de Joaquim Beteriano.

“

O levantamento das espécies de invertebrados
presentes no concelho de Vila Real contou com
mais de 50 saídas de campo e um total 1178
indivíduos observados, distribuídos por 184 espécies
pertencentes a 12 ordens.”
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Tabela 5 Listagem de espécies registadas pertencentes a outras ordens.

Ordem: Hymenoptera

Ordem: Coleoptera
Género

Género

Espécie

Família: Cantharidae

Espécie

Família: Andrenidae

Cantharis

Cantharis sp.

Andrena

Andrena sp.

Família: Apidae

Família: Carabidae
Cicindela

C. campestris Linnaeus, 1758

A. mellifera (Linnaeus, 1758)

Família: Formicidae

Família: Cerambycidae
Stictoleptura

Apis

S. stragulata (Germar, 1824)

Família: Chrysomelidae
Lochmaea

Lochmaea sp.

Dicladispa

D. testacea (Linnaeus, 1767)

Camponotus

C. ligniperdus (Latreille, 1802)

Cataglyphis

Cataglyphis sp.

Formica

F. rufibarbis Fabricius, 1793

Messor

M. barbarus (Linnaeus, 1767)

Família: Megachilidae

Família: Coccinellidae
Coccinella

C. septempunctata Linnaeus, 1758

Megachile

Megachile sp.

Família: Vespidae

Família: Dytiscidae
Cybister

C. lateralimarginalis (De Geer, 1774)

Vespa

V. crabro Linnaeus, 1758

Ordem: Mantodea

Família: Elateridae
Cardiophorus

Cardiophorus sp.

Família: Meloidae

Família: Empusidae
Empusa

Hycleus

H. duodecimpunctatus (Olivier, 1811)

Família: Mantidae

Mylabris

M. quadripunctata (Linnaeus, 1767)

Mantis

Família: Scarabaeidae
Trichius

E. pennata (Thunberg, 1815)

M. religiosa (Linnaeus, 1758)

Ordem: Mecoptera
Trichius sp.
Família: Panorpidae

Ordem: Diptera

Panorpa

P. meridionalis Rambur, 1842

Família: Bombyliidae
Hemipenthes

Ordem: Neuroptera

H. velutina (Meigen, 1820)

Família: Ascalaphidae

Família: Syrphidae
Sphaerophoria

S. scripta (Linnaeus, 1758)

Ordem: Hemiptera

C. marginatus (Linnaeus, 1758)

Família: Gerridae
Aquarius

A. najas (De Geer, 1773)

L. longicornis (Linnaeus, 1764)

Família: Chrysopidae
Italochrysa

Família: Coreidae
Coreus

Libelloides

I. italica (Rossi, 1790)

Família: Myrmeleontidae
Creoleon

Creoleon sp.

Macronemurus

M. appendiculatus (Latreille, 1807)

Família: Pentatomidae
C. mediterraneus Tamanini, 1958 ssp.
Carpocoris
atlanticus Tamanini, 1958
Dolycoris

D. baccarum (Linnaeus, 1758)

Graphosoma

G. italicum (Müller, 1766)

Família: Scutelleridae
Odontotarsus

O. purpureolineatus (Rossi, 1790)
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5

Considerações Finais

E

ste trabalho permitiu a compilação de informação e construção de uma
base de dados única relativa aos invertebrados existentes no concelho
de Vila Real. No total foram observadas espécies pertencentes a 12 ordens
de invertebrados.
O contributo prestado ao trabalho com a participação do público jovem e
escolar foi uma aprendizagem onde tiveram a oportunidade de aplicar técnicas de monitorização específicas com o grupo dos invertebrados (componente prática), designadamente a recolha de dados numa perspetiva mais
prática com as saídas de campo e posteriormente, numa perspetiva mais
de laboratório/escritório, o tratamento dos dados recolhidos com a realização de uma base de dados onde se reuniu informação relativa não só a
identificação das espécies, como a bioecologia, estatuto de conservação das
mesmas, distribuição geográfica, entre outras. Assim foi possível desta forma a transmissão de ensinamentos e valores associados ao conhecimento
e preservação da biodiversidade como forma de os sensibilizar e envolver
neste tipo de trabalhos.
Os resultados deste trabalho confirmam uma vez mais a grande riqueza
existente neste território. Esta riqueza reflete-se nos números de espécies
identificadas, no número de endemismos ibéricos e espécies com estatuto de
conservação a nível quer ibérico, quer europeu. Fica patente o imenso valor
do património biológico e natural que o concelho de Vila Real possui e a sua
relevância como marco da preservação e conservação da biodiversidade.
A informação recolhida no presente trabalho contribuiu ainda, para a produção e desenvolvimento de outros trabalhos de cariz técnico-científico,
nomeadamente o Caderno de Campo: As borboletas de Vila Real e relatórios
técnico-científicos para entidades como o ICNF e a UTAD.

“

Os resultados deste trabalho confirmam uma vez
mais a grande riqueza existente neste território.
Esta riqueza reflete-se nos números de espécies
identificadas, no número de endemismos ibéricos
e espécies com estatuto de conservação a nível
quer ibérico, quer europeu.”
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Resumo
Ciente da necessária gestão sustentável
do solo, a Incubadora de Base Rural de
Guimarães é um serviço de apoio ao
nascimento e crescimento de empresas
especialmente dedicado a iniciativas de
base rural, como sejam a agricultura, a
agroindústria, a silvicultura ou outros
serviços e tecnologias de suporte.
Com este projeto, pela primeira vez,
o Município de Guimarães capitaliza
todo o potencial agrícola e florestal
do concelho e, simultaneamente,
promove o crescimento económico, o
desenvolvimento empresarial, a inclusão
social, a sustentabilidade ambiental
e o bom uso do solo. Destina-se
preferencialmente a jovens agricultores e
empreendedores, residentes do concelho,
desempregados e agricultores que se

124 LUCANUS

dediquem ao modo de produção biológico.
A matriz de atuação e procedimento
metodológico pressupõem cinco eixos
estruturantes: um programa de incubação
e qualificação para o empreendorismo
de base rural, o acesso à terra através da
figura de uma bolsa e banco de terras, o
sistema de incentivos por via de apoio
técnico e pecuniário, a transferência de
I&D através de mobilização de parcerias
entre empreendedores e entidades do
sistema científico e tecnológico e a
animação e dinamização na realização de
ações públicas que divulguem a estrutura
e os seus serviços.
Palavras-chave
agricultura, Guimarães, solo,
sustentabilidade.

Abstract
The Incubadora de Base Rural de
Guimarães (Guimarães Rural Incubator) is
a service to support the implementation
of companies specially dedicated
to initiatives of rural basis, such as
agriculture, agroindustry, forestry
and technology of support. Taking
advantage of the agricultural and forest
values, the municipality of Guimarães
aims to promote economic growth,
business development, social inclusion,
environmental sustainability and the
smart land use. The programme is
particularly devoted to support young
entrepreneurs that are committed with
biological production. The matrix of

action and the methodological procedure
rely on five structuring axes: an incubation
and qualification program for rural
entrepreneurship, the access to land
through an economical support and the
creation of a land bank, the incentive system
through technical and pecuniary support,
the transfer of R&D through mobilization of
partnerships between entrepreneurs and
entities of the scientific and technological
system and the incentive and promotion of
public actions that promote the structure
and services of the Rural Incubator.
Keywords
agriculture, Guimarães, soil, sustainability.

1

Introdução

A

Incubadora de Base Rural de Guimarães (IBR Guimarães) foi criada em
julho de 2017 com o intuito de apoiar empreendedores a desenvolver a
sua ideia ou plano de negócios de base rural no concelho.
A IBR nasce da iniciativa do Município de Guimarães em parceria com as
Universidades do Minho, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, entidades ligadas à agricultura e mundo rural da Região Norte e Guimarães,
juntas de freguesia e uniões de freguesia, com o objetivo de aproveitar todo
o potencial congregado no território para o desenvolvimento de atividades
empreendedoras e inovadoras de base rural. Procurando afirmar-se como um
território de referência no bom uso do solo agrícola e florestal, o município
de Guimarães lança o projeto tendo em vista apoiar e capacitar promotores
de ideias de negócio de base rural, a partir da IBR Guimarães, assessorando-os na criação de empresas rentáveis e consolidadas, com elevado impacto
no desenvolvimento socioeconómico do Município e da Região do Ave.
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A IBR apresenta uma estrutura integrada de apoios ao empreendedorismo
de base rural, prestando um serviço personalizado e ajustado às necessidades de cada promotor. Os apoios e serviços disponibilizados pela IBR
Guimarães são gratuitos para o utilizador, procurando assim desenvolver
e alavancar as iniciativas mais qualificadas, mais criativas e de maior valor
acrescentado para o território e para a economia.
Apoia empreendedores que pretendam abraçar a agricultura, a indústria artesanal, os serviços ligados à produção agrícola, a internet das coisas (IOT),
entre outras atividades. De igual modo, capacita agricultores ou empresários
agrícolas que pretendam diversificar a sua atividade explorando uma nova,
proprietários de imóveis com potencial para o Turismo em espaço rural, trabalhadores por conta d’outrem que desejem aprofundar o seu conhecimento para o desenvolvimento de negócios, entre muitos outros (Figura 1).
Com este projeto, o Município de Guimarães assume o seu desejo de facultar as melhores condições para que empreendedores dinâmicos e proativos
possam colocar todo o seu esforço e dedicação na criação do seu próprio
negócio e fomentando, ao mesmo tempo, o bom uso do solo e o desenvolvimento económico no concelho.
Tendo como objetivo último o de aproveitar o potencial congregado no território para o desenvolvimento de atividades empreendedoras e inovadoras
de base rural.

ÁREAS DE INVESTIMENTO

Produção
Agrícola

Agroindustrial

Serviços Conexos

Tecnologia
Aplicada

Agricultura de produção
biológica ou integrada;
Pecuária;
Floresta.

Transformação,
comercialização
e embalamento:
Fabrico de produtos
endógenos ou artesanais.

Consultoria agrícola,
Comercialização de
máquinas e
equipamentos:
Fornecedores de fatores
de produção;
Alojamento local e
turismo rural.

Agricultura de precisão;
Internet of Things;
Robótica e tecnologia.

Figura 1 Investimento temático aplicável da Incubadora de Base Rural de Guimarães.
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2

A estrutura de atuação
(métodos e serviços)

A

IBR Guimarães disponibiliza 5 instrumentos de atuação destinado à
captação e capacitação de empreendedores de base rural: o Programa
de Incubação, constituído pela Oficina do Empreendedor, a Elaboração do
Plano de Negócio e as ações de Networking e Cooperação; o Acesso à Terra,
constituído pelo Banco de Terras e a Bolsa de Terras, bem como o eixo dos
Sistemas de Incentivos, a Transferência de I&D e o eixo de Animação e Dinamização (Figura 2).

ESTRUTURAS DE SERVIÇOS

Programa de
Incubação

Animação e
Divulgação

Transferência
de I&D

Incubadora
de Base
Rural de
Guimarães

Acesso
à terra

Sistema de
Incentivos

Figura 2 Instrumentos da Incubadora de Base Rural de Guimarães.

“

A Incubadora de Base Rural de Guimarães (IBR
Guimarães) apresenta uma estrutura integrada
de apoios ao empreendedorismo de base rural,
prestando um serviço personalizado e ajustado
às necessidades de cada promotor.”
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2.1

Programa
de Incubação

O

Programa de Incubação promove o contacto direto com empresários
rurais, nomeadamente em modo de produção biológica, tendo como repercussão a sensibilização para processos e técnicas de cultivo e produção
sustentáveis. Por outro lado, a disponibilização de sessões de capacitação
orientadas para a gestão técnica do projeto rural tem possibilitado o contacto com tecnologias de ponta, agricultura de precisão, internet of things,
robótica e tecnologia, bem como com a automatização dos processos que
garantam a melhor gestão e o uso eficiente dos recursos naturais, fatores
esses, decisivos na sustentabilidade económica e ambiental dos projetos a
médio e longo prazo. O Programa tem a duração aproximada de 12 meses e
envolve 3 etapas que visam capacitar os empreendedores para a decisão de
se tornarem empreendedores: elaboração, consolidação e implementação
do plano de negócios, observando a realidade específica das atividades económicas de base rural, findas as quais é expectável a autonomia do promotor incubado para o crescimento e consolidação do seu negócio:

Oficina do Empreendedor
A Oficina do Empreendedor consiste numa semana de formação, dirigida
a todos os empreendedores integrados no Programa de Incubação, com o
objetivo de transmitir conhecimentos teórico-práticos sobre empreendedorismo de base rural (Figura 3).

Figura 3 Dinamização da Oficina do Empreendedor.

128 LUCANUS

Elaboração do plano de negócios
É objetivo da etapa Elaboração do plano de negócios apoiar os empreendedores na redação e estruturação de um plano de negócio de base rural realista,
parametrizável e inteligível, apto para implementar e financiar o negócio.

Networking e Cooperação
É objetivo da etapa Networking e Cooperação manter uma rede de apoio
ao promotor na implementação do seu plano de negócios, num cenário de
partilha de experiências e participação em ações relevantes.

2.2

Acesso à terra

P

rocurando facilitar o acesso à terra aos novos empreendedores rurais, é
disponibilizada a Bolsa de Terras e o Banco de Terras, figuras compostas
por terrenos abandonados e/ou incultos conferindo-lhes assim uma utilização e um benefício para aqueles com interesse em explorar iniciativas de
âmbito rural (agrícola e florestal) e, assim, torná-la num negócio rentável.
A implementação do Banco de Terras e da Bolsa de Terras em Guimarães
permite, por um lado, impulsionar o empreendedorismo de base rural e, por
outro lado, atenuar os riscos associados à falta de ordenamento das áreas
agrícolas e florestais.
Subentende-se como objetivo deste instrumento a possibilidade de a Câmara Municipal de Guimarães atuar como promotora e intermediária, arrendando os terrenos e subarrendando-os a quem tenha elaborado o seu Plano
de Negócio com sucesso na IBR. Sublinha-se o facto de o Banco de Terras de
Guimarães ser um instrumento pioneiro em Portugal que permite, por um
lado, combater a desertificação e desordenamento do solo e da paisagem de
Guimarães e, por outro lado, gerar rentabilidade a proprietários de terrenos
abandonados ou sem utilização, arrendando-os a novos empreendedores
que deles necessitem.
No caso dos terrenos de privados, é o proprietário que submete de forma
voluntária a sua parcela à IBR. Cabe a esta avaliar e caracterizar a aptidão
agrícola/florestal do terreno e, subsequentemente estabelecer o ajustamento entre o empreendedor interessado e o proprietário (no caso da Bolsa de
Terras) ou do Município (no caso do Banco de Terras). O proprietário nunca
perde o seu direito de propriedade em nenhuma fase do processo.
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A avaliação que intercede posteriormente o valor de renda anual por hectare
atribuído considera a avaliação de critérios de potencial e aptidão agrícola
ou florestal; por exemplo aos critérios de excelência para terrenos cujo investimento posterior seja a agricultura, deverão corresponder a existência de
solo agrícola, fundo (solo com pelo menos 40 centímetros de profundidade)
e fértil (rico em fósforo, potássio, textura média ou grosseira ou ligeira ou
fina, determinado por análise de solo ou avaliação do perfil de infestantes
existentes, Figura 4), sem problemas de drenagem ou problemas limitados
de drenagem (menos de cem metros quadrados de terreno com excesso de
água), água disponível para rega (pelo menos 30 m3 por hectare de água disponível para rega por dia nos meses entre maio e setembro), baixada elétrica
na parcela ou no limite do prédio, armazém agrícola em boas condições com
a superfície mínima de 50 m2, acesso à parcela para camiões articulados.

Figura 4 Análise de morfologia e profundidade do estrato de solo como parametrização da avaliação técnica.

“

A implementação do Banco de Terras e da Bolsa
de Terras em Guimarães permite, por um lado,
impulsionar o empreendedorismo de base rural e,
por outro lado, atenuar os riscos associados à falta
de ordenamento das áreas agrícolas e florestais.”
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As vantagens para o proprietário aquando da colocação dos seus terrenos
no Banco de Terras de Guimarães são a garantia da renda por parte da Câmara Municipal de Guimarães, a receção do património fundiário no mesmo
estado de uso ou melhor que o inicial, a eliminação dos custos das limpezas
anuais ou bianuais, o apoio indireto do proprietário face à criação de empreendedorismo e de emprego e riqueza ajudando a tornar Guimarães uma
referência no empreendedorismo rural.
Relativamente às vantagens para a sociedade poder-se-á assumir como ferramenta para o proprietário dispor os seus terrenos a render e ao serviço da
economia de Portugal, uma paisagem melhor cuidada e a oportunidade para
os residentes e naturais do concelho de Guimarães nele poderem implementar o seu projeto de base rural.
A ferramenta Bolsa de Terras é a ferramenta responsável por coordenar o
ajustamento entre proprietários de terrenos com aptidão agrícola e os empreendedores de negócios de base rural que necessitam de espaço para o
desenvolvimento da sua atividade.

2.3

Sistema de Incentivos

O

Sistema de Incentivos prevê a disponibilização de apoios técnicos e pecuniários para empreendedores com ideias de negócio nos primeiros
meses de criação e lançamento da empresa e para aqueles que demonstrarem terem limitações económicas, de modo a assegurar condições de igualdade de oportunidades e inclusão social.
O Sistema de Incentivos consiste na atribuição de apoio financeiro e/ou técnico aos empreendedores de ideias de negócio para a realização de diversas
atividades de incubação e atua em complementaridade com os demais projetos e programas de apoio ao empreendedorismo rural mobilizados no âmbito da Incubadora de Base Rural de Guimarães, não sendo, por isso, passível
de ser implementado autonomamente.
O Sistema de Incentivos tem como objetivo apoiar os empreendedores de
ideias de negócio de base rural sob a forma de concessão de apoios financeiros e/ou técnicos eficazes e diretamente relacionados com as necessidades
enfrentadas pelos mesmos, no âmbito do processo de elaboração e implementação dos respetivos planos de negócio.
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Estes incentivos destinam-se aos empreendedores inscritos nas etapas Elaboração do Plano de Negócio ou Networking e Cooperação do Programa de
Incubação que careçam de condições de suporte para a elaboração e implementação do seu plano de negócios.”
O Sistema de Incentivos disponibiliza 6 bolsas de empreendedorismo, com
um montante máximo mensal de 750€. A bolsa de empreendedorismo (ajuda
pecuniária), em particular, é paga com periodicidade mensal e atribuída até
um limite de nove meses por cada etapa de incubação.

2.4

Transferência de I&D

A

IBR assume um compromisso sólido quanto à criação de cenários que
mobilizem parcerias entre empreendedores e entidades do Sistema
Científico e Tecnológico para o acréscimo de valor e competitividade aos
negócios de base rural implementados em Guimarães, incentivando atividades de experimentação e integração de procedimentos inovadores através
dos parceiros ativos académicos do projeto, a Universidade do Minho e a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

2.5

Animação e Dinamização

A

animação e dinamização diz respeito à planificação e realização
de um calendário de eventos que
promovam uma onda de empreendedorismo, projetem a identidade
corporativa da Incubadora e que
consolidem a imagem de Guimarães
como um território fértil ao desenvolvimento de atividades económicas de base rural, propiciando a captação de investimentos e negócios
de valor acrescentado e a criação de
novas empresas.
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Figura 5 Sessão de divulgação da IBR de Guimarães na
Biblioteca Municipal Raul Brandão.

3

Fatores de
Sustentabilidade

Ambiental
A IBR privilegia ideias de negócio que preconizem o cultivo em modo de produção biológica, cadeias curtas de distribuição, potencie o bom uso e gestão
do solo e fomente a preservação de variedades regionais e espécies autóctones. São disso exemplo, os imóveis inscritos no Banco de Terras, outrora incultos, abandonados e/ou com proliferação de espécies exóticas e invasoras,
cuja gestão do Banco permite equacionar novos modelos de planeamento
do cultivo agrícola e florestal que respeite e promova um território coeso,
sustentável, ordenado e economicamente competitivo.

Promoção do controlo de espécies lenhosas invasoras
A IBR promove o controlo de espécies lenhosas invasoras, uma vez que a
submissão de prédios devolutos e/ou abandonados, prevê uma nova gestão
florestal e agrícola, diligenciando a erradicação de espécies lenhosas invasoras e a boa gestão do uso do solo. É recorrente a reconversão de áreas
florestais invasoras e ou agrícolas contaminadas por espécies invasoras lenhosas para uma matriz estruturada e sustentável de cultivo.
O controlo de espécies lenhosas invasoras é realizado segundo boas práticas
internacionais, através da articulação com o Gabinete Técnico Florestal do
Município, no combate das mesmas.
A IBR globalmente recorre a processos inovadores e a ferramentas de apoio
no controlo de espécies invasoras, uma vez que promove o bom uso do solo
e a prática florestal e agrícola sustentável.

Alterações do uso do solo para tornar o território
mais resiliente aos fogos rurais
A IBR promove a conversão de terrenos florestais para fins agrícolas, possibilitando a constituição de um concelho resiliente aos fogos. O possível
arrendamento, por parte do Banco de Terras é também um instrumento de
apoio ao proprietário no cumprimento das limpezas florestais obrigatórias. Igualmente, a implementação de planos de negócio no sector florestal,
prevê a utilização de espécies autóctones ou folhosas, possuidoras de uma
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maior resistência, gerando descontinuidade de combustível e, por conseguinte, um menor perigo de incêndio e de combustão descontrolada.

Económica
O Município, arrenda os terrenos inscritos no Banco de Terras, operação
esta que permite por um lado aos proprietários de terrenos incultos e abandonados, uma renda, a reabilitação do edificado existente e, por outro, o
subarrendamento consequente aos empreendedores, permitindo a criação
de negócio rural, que de outra forma dificilmente ocorreria.
A geração de emprego acontece por via da capacitação e da disponibilização
de apoio técnico e facilitação de acesso à terra. O networking e cooperação
entre empreendedores da IBR tem demonstrado a sua importância, tanto na
complementaridade entre ideias de negócio como de acesso mais facilitado
aos stakeholders.

Social
A IBR conta com um vasto número de parcerias da área social que permitem
a disseminação do projeto e captação de público-alvo desempregado, beneficiando assim a comunidade. A IBR majora adicionalmente a candidatura
deste público-alvo, promovendo a criação de emprego.
A IBR tem ainda a preocupação de capacitar os empreendedores e prestar-lhes
apoio técnico de forma a que estes possam criar negócios viáveis, gerando um
efeito que potencia a criação de mais emprego e riqueza concelhia.
O Programa de Incubação promove o contacto direto com empresários rurais, nomeadamente em modo de produção biológica, tendo como repercussão a sensibilização para processos e técnicas de cultivo e produção
sustentáveis. Por outro lado, a disponibilização de sessões de capacitação
orientadas para a gestão técnica do projeto rural vem possibilitando o contacto com tecnologias de ponta, agricultura de precisão, internet of things,
robótica e tecnologia, automatização dos processos que garantam a melhor
gestão e o uso eficiente dos recursos naturais, fatores esses, decisivos na
sustentabilidade económica e ambiental dos projetos a médio e longo prazo.
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4

Principais Resultados

A

té à presente data o projeto congratula-se por deter dados animadores,
que fortalecem as prioridades de política pública do concelho de Guimarães em matéria de uso sustentável do solo. Relativamente ao acesso à
terra destacam-se os 15 proprietários e 28 terrenos inscritos no banco de
terras que perfazem um total de 53 hectares. As três edições do Programa de
Incubação contemplaram 3 Oficinas do Empreendedor, 2 Planos de Negócio
e 1 Networking e Cooperação, mobilizando um total de 55 empreendedores,
visitas a 40 empresários rurais de sucesso, a apresentação de 16 planos de
negócios, a implementação de 3 negócios e 4 em conclusão. Até à data realizaram-se 90 sessões de divulgação da IBR, contabilizando um total de 2200
participantes.

“

O Programa de Incubação promove o contacto direto
com empresários rurais, nomeadamente em modo
de produção biológica, tendo como repercussão
a sensibilização para processos e técnicas de cultivo
e produção sustentáveis.”
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5

Discussão

O

reconhecimento do projeto ultrapassa as fronteiras do concelho uma
vez que se considera o mérito da iniciativa e o simbolismo da mesma
uma mudança de atitude de Portugal para com o desenvolvimento rural. De
igual peso, a promoção da não resignação à ideia de um país dividido em
dois, um país urbano e um país rural, uma vez que a revitalização e desenvolvimento, é também possível nas áreas não urbanas e rurais. A Incubadora de Base Rural de Guimarães incorpora inovação institucional e serviço
público quanto ao uso sustentável do solo numa visão partilhada de futuro.
A IBR destaca-se por ser uma incubadora imaterial que ao contrário de outras incubadoras assenta numa incubação flexível, permitindo aos seus
empreendedores um contacto direto com empresários, negócios rurais e
outras experiências de campo que competem diretamente para uma capacitação abrangente, completa e que se coaduna e favorece o saber-saber e
o saber-fazer das suas atividades futuras. É também pioneira nos critérios
ambientais, económicos e sociais, com a criação do primeiro Banco de Terras à escala nacional.
O carácter diferenciador do Programa de Incubação/capacitação gratuito
visa a qualificação para o empreendedorismo e gestão de empresas de base
rural e o contacto direto com empresários e empresas de sucesso na região.
Neste projeto os benefícios para a comunidade ultrapassam largamente os
custos envolvidos. Alguns dos benefícios compreendem proporcionar ao
proprietário a rentabilização dos terrenos, colocando-os em arrendamento
rural, e reduzir a existência de terrenos agrícolas e/ou florestais abandonados e subutilizados. De igual modo, o subentendimento de uma melhor
gestão da Paisagem, a promoção do empreendedorismo e Base Rural cria
a oportunidade para os residentes e naturais do concelho de Guimarães
implementarem projetos de base rural, além de possibilitar a captação de

“

A Incubadora de Base Rural de Guimarães incorpora
inovação institucional e serviço público quanto
ao uso sustentável do solo numa visão partilhada
de futuro.”
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empreendedores competentes vindos do exterior ao concelho, uma vez que
a participação no Programa de Incubação beneficia qualitativamente residentes de Guimarães, mas não exclui empreendedores externos.
O projeto assume um carácter reprodutível tanto ao nível da iniciativa do
poder local noutras escalas geográficas, bem como, potenciador de projetos
similares e de expansão de negócios conexos. Por outro lado, o próprio desenho do projeto propicia um ciclo em que os candidatos à IBR de hoje serão
os empresários de sucesso de amanhã e objeto das visitas a efetuar no âmbito do Programa de Incubação de outros novos empreendedores.

“

O projeto assume um perfil reprodutivo
do investimento, objetivando o benefício
do desenvolvimento rural da região, o sector
primário e secundário de base rural e a promoção
da capacitação rural e o emprego.”

Material suplementar
https://www.youtube.com/watch?v=s78ZzkBkjLw
(Vídeo resumo da primeira Oficina do Empreendedor do Programa de Incubação da Incubadora de
Base Rural de Guimarães.).
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A Estratégia de
Educação Ambiental
no Município
de Setúbal
Cristina Coelho, Carla Guerreiro
vereacaocarlaguerreiro@mun-setubal.pt

Resumo
A cidade de Setúbal prima pelo seu
enquadramento cénico, a beleza da
paisagem da sua baía é marcante – Setúbal
pertence ao Clube das mais Belas Baías
do Mundo desde novembro de 2002.
Acresce o enquadramento da cidade nos
territórios adjacentes classificados do
Parque Natural da Arrábida, do Parque
Marinho Luiz Saldanha e da Reserva Natural
do Estuário do Sado. Dos cerca de 230km2
que constituem o território do Concelho,
53% localizam-se em área protegida. No
Município de Setúbal, a aposta tem sido
feita no âmbito da educação ambiental,
mas também na vertente de informação
e sensibilização. Neste sentido, foi
desenvolvido um Plano de Comunicação
e Sensibilização Ambiental e estabelecida
uma Rede de Centros de Educação
Ambiental que potenciam as características
do território e dos valores em presença, e
que estão estruturados mediante uma lógica
de complementaridade de conteúdos.
Palavras-chave
Educação Ambiental, Centro de
Interpretação Ambiental, Setúbal.

Abstract
The city of Setúbal excels by its scenic
setting, and the beauty of Setúbal’s bay
is truly striking – Setúbal is a member
of the Most Beautiful Bays of the World
Club since November 2002. In addition,
the city is framed by the adjacent
classified territories of the Arrábida
Natural Park, Luiz Saldanha Marine Park
and the Sado’s Estuary Natural Reserve.
The Municipality territory consists of
230 km², of which 53% are located within
protected areas. In the Municipality of
Setúbal the commitment has been made
not only to environmental education,
but also to the areas of information
and awareness. In this sense, an
Environmental Communication and
Awareness Plan was developed and a
Network of Environmental Education
Centers was established, promoting the
characteristics and values of the territory,
and which are structured according to a
logic of complementary contents.
Keywords
Environmental Education; Environmental
Interpretation Centre, Setúbal.
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O Concelho de Setúbal

O

Concelho de Setúbal integra a Área Metropolitana de Lisboa (AML), da
qual é o limite sul, e faz parte da Península de Setúbal. Setúbal é capital
de distrito desde 1926, estatuto que ao longo dos anos lhe conferiu relevância institucional e a possibilidade de centralização de serviços (serviços públicos, às famílias e às empresas). A história de Setúbal do século XIX revela
um desenvolvimento económico e social que tornou a então vila num dos
mais importantes centros industriais e comerciais do país.
Setúbal concentra, ainda na atualidade, importantes polos industriais e de
serviços. O peso empresarial do concelho e a sua expressão industrial é assinalável: em 2012 representava cerca de 12% dos estabelecimentos empresariais da AML (in Plano Estratégico Desenvolvimento Setúbal 2026, Mateus
et al, 2016)1.

“

A história de Setúbal do século XIX revela um
desenvolvimento económico e social que tornou
a então vila num dos mais importantes centros
industriais e comerciais do país.”

1 O Plano Estratégico de Desenvolvimento Setúbal 2026 define quatro desafios estratégicos:
O eixo 1, com o lema “Setúbal Mais Cidade”, coloca Setúbal como protagonista da qualidade urbana, em
resposta ao desafio da necessidade de uma regeneração e revitalização urbana do território, através da
construção de uma rede urbana coesa.
O eixo 2 aponta para “Setúbal Mais Inclusivo”, considerando a necessidade do território se afirmar como
protagonista da capacitação e inovação social. O objetivo geral consiste em estruturar uma resposta
social adequada à promoção de maiores níveis de integração e coesão social.
O eixo 3, para uma “Setúbal Mais Sustentável”, pretende que o território se assuma como protagonista
na excelência da ligação urbano-rural e da sustentabilidade, através da valorização do património, do
ambiente e dos territórios urbanos e rurais.
O eixo 4 “Setúbal Mais Competitivo”, contempla a necessidade do território se preparar para a internacionalização e a inovação.
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Figura 1 Mapa do Concelho de Setúbal.

Setúbal contrasta terra e mar, a urbe e o natural, a tradição e a modernidade. O Concelho de Setúbal é um território de diversidades e de transições. Localizado a 40 km de Lisboa, concilia ao longo das suas 5 freguesias
características urbanas e rurais. A população de cerca de 121 mil habitantes concentra-se maioritariamente na Cidade de Setúbal, tendo o restante
território concentrações populacionais francamente mais baixas. A cidade
de Setúbal prima pelo seu enquadramento cénico, a beleza da paisagem da
sua baía é marcante – Setúbal pertence ao Clube das mais Belas Baías do
Mundo desde novembro de 2002. Acresce o enquadramento da cidade nos
territórios adjacentes classificados do Parque Natural da Arrábida, do Parque Marinho Luiz Saldanha e da Reserva Natural do Estuário do Sado. Dos
cerca de 230km2 que constituem o território do Concelho, 53% localizam-se
em área protegida.

140 LUCANUS

A Reserva Natural
do Estuário do Sado

O

Estuário do Sado é o segundo maior estuário português e um dos maiores da Europa, a sua localização geográfica permite que ocorram, simultaneamente, espécies com afinidades Norte-Atlânticas e espécies da região
Mediterrânica.
A Reserva Natural do Estuário do Sado foi criada a 1 de outubro de 1980, visando fundamentalmente assegurar a manutenção da vocação natural do
estuário, o desenvolvimento de atividades compatíveis com o equilíbrio do
ecossistema estuarino, a correta exploração dos recursos, a defesa de valores
de ordem cultural ou científica, bem como a promoção do recreio ao ar livre.

Figura 2 Roazes-corvineiros do Sado.

“

O estuário do Sado exibe vários modos de contacto entre a
terra e a água, estabelecendo a transição entre o último relevo
estremenho, a serra da Arrábida, e as planícies alentejanas.
Além disso, é uma importante área de invernada para várias
espécies de aves e de nidificação para outras.”
A fauna é rica e diversificada, sendo uma das zonas húmidas mais importantes do país. Na Reserva Natural estão registadas 261 espécies de vertebrados, das quais 8 são anfíbios, 11 são répteis, 211 são aves e 31 são mamíferos.
A Reserva Natural do Estuário do Sado tem um reconhecível valor científico, tendo sido classificada internacionalmente como Zona de Proteção
Especial para as Aves (PTZPE0011 – Estuário do Sado) ao abrigo da Diretiva
79/409/CEE (revogada pela Diretiva 2009/147/CE – Diretiva Aves), PTCON0011
– Sítio Estuário do Sado ao abrigo da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats),
Sítio Ramsar ao abrigo da Convenção de Ramsar como Área Importante para
as Aves Europeias (designação da Comissão Europeia) e Biótopo CORINE
(C14100013), ao abrigo do programa CORINE 85/338/CEE.
O estuário do Sado exibe vários modos de contacto entre a terra e a água,
estabelecendo a transição entre o último relevo estremenho, a serra da Arrábida, e as planícies alentejanas. Além disso, é uma importante área de
invernada para várias espécies de aves e de nidificação para outras.
O estuário do Sado alberga ainda a única comunidade residente de golfinhos, roazes-corvineiro Tursiops truncatus, em território português. Os roazes do Sado alimentam-se, descansam e socializam no interior do estuário
do Sado e na zona marinha adjacente da costa da Arrábida, e a sul ao longo
da península de Troia. Atualmente, o reduzido efetivo populacional, associado a fontes de ameaça como a qualidade da água do estuário, o aumento
do tráfego marítimo e poluição acústica, ameaçam esta população singular
em Portugal Continental e rara na Europa, facto que leva a um acréscimo da
necessidade de conservação desta espécie.
A zona estuarina do Sado constitui um verdadeiro “viveiro” ou zona de desova e crescimento para inúmeras espécies de peixes (tendo sido já identificadas 100 espécies) e de moluscos, com grande interesse biológico e comercial. Pelas suas características, constitui ainda um local privilegiado para
a atividade aquícola. Sendo uma atividade intimamente interligada com o
meio envolvente permite, enquanto atividade económica, ser compatível
com a preservação do património natural.
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O Parque Marinho
Luiz Saldanha

F

oi criado em 1998, com uma área de 53 km2 e recebeu a designação de
“Parque Marinho Professor Luiz Saldanha” em homenagem ao biólogo
que dedicou parte da sua carreira científica ao estudo daquelas costas. O
Parque Marinho inclui o segmento de costa rochosa localizado entre as
praias da Figueirinha e da Foz (Sesimbra). Abrange a costa sul da Península
de Setúbal, entre a serra da Arrábida e o cabo Espichel, fazendo parte integrante do Parque Natural da Arrábida. Toda a sua área está também integrada na rede europeia de conservação da Rede Natura 2000.
A proteção dos ventos dominantes é responsável pela reduzida ondulação
do mar da Arrábida, o que favorece o desenvolvimento de muitas espécies
e a sua reprodução, bem como de juvenis. É uma área com elevadíssima diversidade vegetal e animal, estando registadas mais de 1400 espécies, muitas com valor económico importante. Trata-se de uma zona com elevada
produção primária e que é utilizada como local de refúgio e crescimento de
juvenis de muitas espécies, nomeadamente de peixes, para além da riqueza
de flora e fauna residente.
O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha é uma porção da costa portuguesa com características particulares, nomeadamente com fundo rochoso de
natureza muito específica, já que resulta essencialmente da fragmentação
da própria arriba, o que associado à escassa ondulação – resultante da proteção dos ventos dominantes conferida pela Serra – e ao fluxo abundante
de nutrientes proveniente do estuário do Sado confere a esta área um papel
importante na renovação de recursos que a utilizam nas fases críticas dos
seus ciclos de vida, tendo um papel de maternidade para um vasto conjunto de espécies marinhas.

“

O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha é uma
porção da costa portuguesa com características
particulares, nomeadamente com fundo rochoso
de natureza muito específica, já que resulta
essencialmente da fragmentação da própria arriba.”
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O Parque Natural
da Arrábida

A

s características particulares do maciço Arrábico levaram a que, desde
os anos 40, se tivessem iniciado algumas tentativas para a sua proteção,
culminando com a criação da Reserva da Arrábida em 16 de agosto de 1971
pelo Decreto n.º 355, abrangendo pouco mais do que a vertente sul da referida serra e das escarpas do Risco.
Esta classificação visou proteger os valores geológicos, florísticos, faunísticos e paisagísticos locais, bem como testemunhos materiais de ordem cultural e histórica. O principal objetivo da criação do Parque Natural da Arrábida
(PNA), em 1976, foi a salvaguarda da sua flora, património natural de valor
internacional, onde se registam 1450 espécies e subespécies de flora.
Em 1998, o valor da flora e da fauna marinhas da costa da Arrábida foi contemplado através da reclassificação da área protegida, incluindo uma área
de uma reserva marinha, através do Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha.
Com o desenvolvimento dos estudos técnicos para a elaboração do plano de
ordenamento do Parque, identificou-se um conjunto de valores paisagísticos, geológicos, faunísticos, florísticos e de vegetação, numa área superior
à área classificada, cuja relevância justificava a sua inclusão nos limites do
Parque Natural.
Assim, em 2003, os limites do Parque foram novamente alargados, para incluir a zona poente de Sesimbra, até ao Cabo Espichel, acompanhando o
Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha. Atualmente, o PNA integra também
a Rede Natura 2000, inserindo-se no Sítio Arrábida/Espichel e abrangendo
toda a Zona de Proteção Especial de Aves Cabo Espichel.
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A Estratégia Ambiental
do Município de Setúbal

A

singularidade e riqueza do património ecológico, ambiental e paisagístico existente no concelho de Setúbal eleva os patamares de exigência
quanto à sua proteção e salvaguarda. Por outro lado, o forte tecido económico e empresarial presente no território representava, em 2012, cerca de 9%
dos postos de trabalho da AML (PEDS, 2016), pelo que a proteção da estrutura
ecológica e da biodiversidade e a sustentabilidade no uso dos vários recursos naturais em presença são desafios de particular complexidade. No Concelho de Setúbal coexistem atividades industriais e portuárias geradoras
de passivos ambientais, valores naturais inequívocos a salvaguardar e uma
ampla vocação turística do território baseada na natureza.
Um dos eixos do Plano de Desenvolvimento Estratégico de Setúbal 2026 define como um dos objetivos centrais “Setúbal Mais Sustentável – Setúbal
enquanto protagonista na excelência da ligação urbana-rural e da sustentabilidade”. No entanto, a diversidade de usos do território do Concelho de
Setúbal e a sua compatibilização coloca um desafio complexo e exigente
que apenas é possível mediante a sensibilização da comunidade para a causa ambiental.
De acordo com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 “a educação e sensibilização em matéria de Ambiente, na sua transversalidade, mantém-se fulcral para que os cidadãos tenham um entendimento comum sobre o papel imperativo na sua contribuição para melhorar o Ambiente, com
particular atenção para as questões relacionadas com a economia circular,
a descarbonização da sociedade e a valorização do território” (ENEA 2020).
No Município de Setúbal, a aposta tem sido feita no âmbito da educação ambiental, mas também na vertente de informação e sensibilização. Queremos
construir uma sociedade cada vez mais interventiva no que diz respeito
aos desafios ambientais, educar para a sustentabilidade através de uma cidadania interveniente suportada por uma forte literacia ambiental. Assim,
consideramos fundamental informar, sensibilizar, educar e formar. Neste
sentido, foi desenvolvido um Plano de Comunicação e Sensibilização Ambiental e estabelecida uma Rede de Centros de Educação Ambiental.

LUCANUS 145

Plano de Comunicação e
Sensibilização Ambiental

A

campanha “Setúbal em Bom Ambiente”, lançada em 2015, implementou um conjunto de ações que visam sensibilizar e educar os munícipes para as boas práticas ambientais. Neste âmbito, foi produzido o Guia de
Boas Práticas Ambientais do Município de Setúbal (1.ª edição em 2016, 2.ª
edição em 2019) e, em simultâneo, foram desenvolvidas e implementadas
um conjunto de campanhas específicas e direcionadas sobre resíduos sólidos urbanos, resíduos verdes, dejetos caninos, monos e entulhos de obras,
etc., com a produção de flyers dedicados a cada temática e distribuição nas
áreas identificadas como as mais problemáticas.
Foram ainda realizadas várias campanhas de educação ambiental nas praias
da Arrábida integradas no Programa Bandeira Azul e estimulado o Programa
Eco-escolas junto dos estabelecimentos de ensino, o que conduziu a uma
implementação atual de 32 projetos no Concelho de Setúbal desenvolvidos
neste âmbito.
A Câmara Municipal de Setúbal está verdadeiramente empenhada na melhoria da qualidade ambiental do Concelho, no ordenamento do território,
na preservação da biodiversidade, e quer contribuir ativamente para a salvaguarda do futuro do planeta. Neste sentido, o Município de Setúbal tem
vindo a implementar, de forma contínua, um conjunto de espaços onde se
dinamizam ações de Sensibilização e Educação Ambiental, proporcionando
a participação em atividades em contacto com a natureza, enquadradas mediante os diferentes pilares da Estratégia Nacional de Educação Ambiental
2020. Estes espaços – centros de interpretação ambiental – funcionam em
rede, numa lógica de complementaridade de conteúdos.

“

O município de Setúbal tem vindo
a implementar, de forma contínua,
um conjunto de espaços onde se
dinamizam ações de Sensibilização
e Educação Ambiental.”
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Rede de Centros de
Educação Ambiental

1

Moinho de Maré
da Mourisca

O

Moinho de Maré da Mourisca, localizado na Herdade da Mourisca, é um
dos quatro moinhos de maré do Estuário do Sado. Inserido em plena Reserva Natural do Estuário do Sado, numa zona de sapal e de salinas e rodeado
por terrenos anteriormente usados para o cultivo do arroz, serviu a comunidade na importante indústria que era a moagem de cereais entre 1601 (data
que se presume ser a da sua construção) e a década de 50 do séc. XX.

Figura 3 Moinho de Maré da Mourisca.

“

Numa das zonas húmidas mais importantes
da Europa para observação de aves aquáticas,
que acolhe no inverno cerca de 50 mil espécimes,
encontra-se um observatório, construído para
promover a observação e a fotografia de aves.”

A Herdade da Mourisca é um dos locais privilegiados no concelho para a prática de observação de aves – birdwatching. Ao longo do ano são promovidas
várias atividades de educação ambiental e turismo de natureza na área envolvente da Herdade da Mourisca. Entre elas destacam-se os passeios pedestres, para interpretação da fauna e flora locais, e ações de anilhagem de aves.
Numa das zonas húmidas mais importantes da Europa para observação de
aves aquáticas, que acolhe no inverno cerca de 50 mil espécimes, encontrase um observatório, construído para promover a observação e a fotografia
de aves, algumas migratórias, outras residentes, que nidificam neste espaço
privilegiado. Entre as espécies residentes e migratórias destacam-se o colhereiro, o mergulhão-pequeno, a garça-real, a águia sapeira, o pernilongo
e o flamingo.
A área alberga uma enorme biodiversidade de aves devido à existência de
densos montados de sobreiro, extensos caniçais, salinas, sapais, galerias ripícolas e áreas agrícolas, num mosaico de grande beleza paisagística. As saídas de barco no Estuário do Sado permitem a observação direta de inúmeras
espécies, a identificação de uma grande variedade de habitats e a fruição da
paisagem estuarina.
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2

Centro de Interpretação
do Roaz-Corvineiro

O

centro está instalado na antiga Galeria de Exposições da Casa da Baía
e resulta de um acordo firmado em novembro de 2017 entre a Câmara
Municipal e o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que definiu os critérios de cogestão dos equipamentos de promoção
turística ambiental existentes na Herdade da Mourisca e na Casa da Baía.
O Centro foi concebido com o principal objetivo de valorizar e divulgar o
conhecimento sobre a população de roaz-corvineiro residente no Estuário
do Sado. O roaz, Tursiops truncatus, também conhecido por roaz-corvineiro,

Figura 4 Centro de Interpretação do Roaz-Corvineiro.
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é um cetáceo com ampla distribuição geográfica, ocorrendo tanto em águas
temperadas como tropicais. As populações costeiras, como é o caso da população do estuário do Sado, podem formar agregados que habitam de um
modo sedentário ou residente áreas restritas da zona costeira. Atualmente,
a comunidade residente de roazes é constituída por 29 indivíduos, dos quais
4 são crias e 5 são juvenis (ICNF, 2017).
A exposição, concebida em formato de mostra permanente, possui vários
painéis e mesas interativas. Os painéis apresentam informações de cariz
científico sobre o roaz-corvineiro e a história natural da região. Também
estão disponíveis dois painéis multimédia interativos. Num destes painéis
escutam-se os sons que se podem ouvir no ambiente natural, como as vocalizações dos roazes, mas também de outras espécies que partilham o seu
habitat, como peixes, aves marinhas e outros cetáceos que frequentam a
zona envolvente ao estuário.

3

Embarcação Maravilha
do Sado

O

galeão Maravilha do Sado, construído para realizar a travessia por via
marítima entre Setúbal e a Comporta e inaugurado em 1954, foi doado
à Câmara Municipal de Setúbal e recuperado através de uma candidatura a
fundos comunitários, sendo convertido numa embarcação de recreio destinada a passeios educativos e pedagógicos com o intuito de proporcionar
a todos os cidadãos um maior contacto com o rio e a Reserva Natural do
Estuário do Sado. Os objetivos da recuperação do Maravilha do Sado passam
também pela conservação do património natural e histórico e pela partilha
intergeracional de conhecimentos, como contributo para a preservação da
memória coletiva sobre as atividades da indústria conserveira, da pesca, das
tradições, das lendas e dos costumes.

“

Os objetivos da recuperação do Maravilha
do Sado passam pela conservação do
património natural e histórico e pela
partilha intergeracional de conhecimentos.”
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Figura 5 Embarcação Maravilha do Sado.

O Maravilha do Sado é já um importante veículo de educação e de divulgação da cultura local, servindo para a transmissão de saberes e de técnicas
tradicionais, a par de uma consciencialização ambiental e valorização da
profissão de pescador e das atividades ligadas à pesca, ao mar e ao rio. São
desenvolvidas um conjunto de atividades pedagógico-educativas como a
Escola Viva (aulas a bordo), ações de formação e workshops vários, mostra
de tradições e palestras temáticas. A título de exemplo destacam-se as atividades do projeto “Educar no Mar” – projeto de sensibilização ambiental
marinha, implementado em parceria com a ONG Ocean Alive. As sessões a
bordo do Maravilha do Sado são conduzidas por uma bióloga marinha e por
uma pescadora.
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4

Jardim Multissensorial
das Energias

L

ocalizado nas Escarpas de São Nicolau, o Jardim Multissensorial das
Energias é um espaço expositivo, acessível a todos, que proporciona uma
viagem interativa através da experimentação e da estimulação sensorial,
pelas diferentes energias renováveis disponíveis no planeta Terra.
Ao longo do circuito de visita sugerido há seis estações, cada uma delas dedicada a uma energia renovável: Biomassa, Geotermia, Oceânica, Solar, Hídrica e Eólica. É ainda possível usufruir das várias zonas de descanso, da
fabulosa vista sobre a cidade e da baía de Setúbal, de um canteiro de plantas
aromáticas e do ambiente de frescura oferecido pelo percurso de água ao
longo do jardim. O percurso recomendado para a visita do jardim multissensorial das Energias está adaptado à visita de pessoas com deficiência, pelo
que se trata de um espaço inclusivo.
No final do percurso é possível visitar (sob marcação) no edifício da ENA –
Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, entidade parceira do Município
de Setúbal neste projeto –, o Espaço Multimédia e aí realizar atividades sobre Eficiência Energética e Energias Renováveis.
Este espaço assume-se, desta forma, como uma ferramenta na formação e sensibilização da população de Setúbal para as questões das energias renováveis
e da eficiência energética, abordando de forma inovadora a temática das alterações climáticas, descarbonização da sociedade e da eficiência energética.

Figura 6 Jardim
Multissensorial
das Energias.
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5

Hortas Urbanas
de Setúbal

A

Câmara Municipal de Setúbal e a Junta de Freguesia de Azeitão disponibilizam à população, respetivamente nas Amoreiras e em Azeitão, hortas urbanas de utilização comunitária para o desenvolvimento de várias
atividades agrícolas. O projeto tem como objetivo promover e incentivar
as atividades de horticultura em modo biológico, incentivando as práticas
ancestrais de trabalho do solo e da partilha sustentável da água. As áreas
de cultivo, dinamizadas no âmbito do projeto Hortas Urbanas de Setúbal,
pretendem dotar o concelho de um espaço comunitário que permita uma
forte conexão ecológica, social e económica entre os munícipes e uma atividade agrícola sustentável. As hortas urbanas possibilitam a prática de diferentes atividades agrícolas, permitindo o cultivo de alimentos saudáveis
consoante a sazonalidade, acrescentando qualidade ao quotidiano urbano e
poupança à economia dos agregados familiares.
O equipamento comunitário inclui, ainda, áreas de utilização comum, como
espaços para o armazenamento de ferramentas, uma unidade de compostagem para restos vegetais e instalações sanitárias e zonas de circulação para
os utilizadores, que devem estar sempre desimpedidas e em bom estado de
conservação. Os utilizadores das Hortas Urbanas produzem hortícolas para
autoconsumo e participam em campanhas de educação ambiental organizadas pela Câmara Municipal de Setúbal, tendo também prioridade na inscrição em cursos de agricultura biológica em meio urbano.

Figura 7 Hortas
Urbanas de
Setúbal.

LUCANUS 153

Percursos Pedestres no
Parque Natural da Arrábida

A

Reserva Natural do Estuário do Sado, o Parque Natural da Serra da Arrábida e o Parque Marinho Luiz Saldanha fazem de Setúbal um território privilegiado para a prática de atividades de ar livre, representando uma
vasta área do Concelho, pelo que se torna fundamental enquadrar a forte
pressão exercida pelo Turismo de Natureza no território de Setúbal. Neste sentido, está em curso a implementação de uma rede com cerca de cem
quilómetros de percursos pedestres em pleno Parque Natural da Arrábida,
divididos em sete percursos de Pequena Rota (PR), com graus de dificuldade
diversos, e que contempla a marcação da mítica GR11, a Grande Rota que
proporciona alguns dos momentos mais inesquecíveis para quem atravessar a pé a Arrábida. A prática é possível todo o ano, sendo o período ideal
entre outubro e maio, devido às elevadas temperaturas e exposição solar a
que o território está exposto.

“

A cooperação interinstitucional consubstancia
uma Estratégia de Educação Ambiental que
reflete os Eixos Temáticos da Educação Ambiental
estabelecidos pela ENEA 2020: mais transversal,
mais aberta e mais participada.”

Conclusão

P

ara a Câmara Municipal de Setúbal a Educação Ambiental é a ferramenta que permite a formação de cidadãos ativos, ambientalmente cultos
e que pugnam pela sustentabilidade. A criação de uma Rede de Centros de
Educação Ambiental a partir de equipamentos pré-existentes em situações
paisagísticas de excelência e que potenciam as condições naturais do território de Setúbal, nomeadamente das áreas protegidas, e está assente numa
lógica facilitadora e inclusiva, fomentando o acesso generalizado ao conhecimento científico e à literacia ambiental a todos os cidadãos.
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Adicionalmente, há uma aposta forte na promoção de campanhas de sensibilização ambiental dirigidas aos cidadãos, na valorização do voluntariado ambiental e na realização de parcerias com as diferentes ONG´s de Ambiente e/ou equiparadas do território. Estas medidas
associadas a uma estreita cooperação interinstitucional com entidades como o Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas consubstanciam uma Estratégia de Educação Ambiental que reflete os Eixos Temáticos da Educação Ambiental estabelecidos pela ENEA 2020:
mais transversal, mais aberta e mais participada.
Porque Setúbal quer ser um Município Sustentável e tem como objetivo implementar uma
política ambiental de desenvolvimento integrado. Por Setúbal, em Bom Ambiente!
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Resumo
A Associação Portuguesa de Educação
Ambiental (ASPEA) é uma organização sem
fins lucrativos de Ambiente e reconhecida
como ONGD, com estatuto de Utilidade
Pública, cujo principal objetivo é contribuir
para o reforço da Educação Ambiental,
com enfoque no sistema educativo, mas
também social e político. Fundada em
1990, conta com uma vasta experiência
no desenvolvimento de recursos
pedagógicos, formação de professores e
desenvolvimento de projetos de âmbito
nacional, europeu e no espaço da CPLP,
coordenados a partir da sua sede em
Lisboa e dos núcleos regionais em Aveiro,
Bragança, Viseu e Açores.
Em 2019 a ASPEA celebrou, em Lousada,
a 25.ª edição das Jornadas Pedagógicas
de Educação Ambiental, um evento de
referência a nível nacional e internacional
para pessoas e organizações que atuam no
campo da Educação Ambiental.
A organização das 25 edições destas
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jornadas, em parceria com entidades
públicas e privadas, passou por diferentes
regiões do Continente, mas também pelos
Açores e Madeira, envolvendo mais de
5.500 participantes diretos e cerca de 600
parcerias. Este é um espaço, por excelência,
de diálogos e debates que aproximam
o trabalho académico dos projetos e
experiências de escolas, autarquias,
associações e comunidade local, sendo
ainda uma oportunidade para apresentação
dos projetos desenvolvidos pela própria
associação.
Palavras-chave
Educação Ambiental; Políticas Ambientais;
ONGA; Jornadas Pedagógicas; Redes;
Parcerias.

Abstract
The Portuguese Association of
Environmental Education (ASPEA) is an
environmental non-profit organization
recognized as a NGDO, with the status
of Public Utility, whose main goal is
to contribute for the reinforcement of
Environmental Education, focusing on
the educational system, as well as on
social and political aspects. Founded
in 1990, it has a vast experience in the
development of pedagogical resources,
teacher training and development of
projects on a national and European
level and within the community of
Portuguese speaking countries (CPLP),
coordinated from ASPEA’s headquarters
in Lisbon and regionals offices in Aveiro,
Bragança, Viseu and the Azores.
In 2019, ASPEA celebrated in Lousada
the 25th edition of the Pedagogical
Conference of Environmental

1

Education, an event of national
reference for all involved in the area of
Environmental Education and a milestone
for the association.
The organization of the 25 editions of
this event, in partnership with public
and private entities, has been trough in
different regions of the continent, but
also in the Azores and Madeira, involving
over 5500 direct participants and 600
partnerships. This is a space of dialogue
and debate par excellence, which bring
closer projects and academic work and
school experiences, local municipality,
associations and the local community
being, as well, an opportunity to present
projects developed by ASPEA itself.
Keywords
Environmental Education, Environmental
Policies, ENGO, Pedagogic Conference,
Networks, Partnerships.

Introdução

E

m 2019, a ASPEA celebrou a realização da 25.ª edição das Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental. Por se tratar de uma data com significado no
percurso da associação, surgiu o desafio da LUCANUS no sentido de deixarmos
um testemunho das 25 edições das Jornadas, que são um marco de referência
para a direção da associação, mas também para os associados e todas as pessoas
que atuam no campo da Educação Ambiental em Portugal, na Galiza e Países de
Língua Portuguesa.
Este espaço de encontro anual tem um papel fundamental na sociedade e na
comunidade educativa em especial, contribuindo para informar, inspirar, clarificar e fornecer ferramentas para agir em prol da mudança para uma sociedade
ambientalmente responsável e socialmente justa.
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A organização das jornadas pensou, ao longo de duas décadas e meia, em
temáticas e pessoas que pudessem partilhar experiências de vida (pedagógicas, académicas, sociais e políticas) de forma a contribuírem neste espaço
de discussão para o enfrentamento das problemáticas ambientais em geral,
e pela importância da Educação Ambiental em particular.
Os destinatários das jornadas são: professores dos diferentes níveis de ensino e educadores de infância, educadores ambientais, estudantes, técnicos
de ONG e da administração pública, investigadores, atores políticos, jovens
e público em geral.
As Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental têm como objetivos:
Atualizar o conhecimento sobre diversos temas socioambientais;
Conhecer os âmbitos de participação das instituições, das empresas e da
sociedade civil nas políticas locais de ambiente e Educação Ambiental;
Facilitar a participação dos jovens no acesso à informação e na defesa do
ambiente local e global;
Divulgar estudos, investigação e projetos de Educação Ambiental;
Promover a troca de experiências e de aprendizagens visando a cooperação
em Educação Ambiental;
Promover a participação dos agentes da Educação Ambiental nas redes e
canais de comunicação que atuam nesta área.

Figura 1 Resumo estatístico das 25 edições das Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental.
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2

Breve apresentação
da aspea

E

m 1990, um grupo de cidadãos, em especial professoras e professores, decidiu fundar uma associação com o propósito de estimular a reflexão e a ação
em prol da Educação Ambiental que respondesse aos efeitos da crise ambiental, reconhecida em estudos e conferências internacionais que vinham acontecendo na década de 80. Nasceu, assim, a Associação Portuguesa de Educação
Ambiental que desde então tem atuado na formação de atores na área da educação e ambiente, na disseminação de conhecimentos e práticas em Educação
Ambiental, no desenvolvimento de projetos em várias áreas sociais e ambientais, na produção de recursos educativos, na cooperação nacional e internacional e na participação em fóruns de discussão e de reflexão sobre o papel e
ação da Educação Ambiental na sociedade global e portuguesa, em particular.
A missão da associação assume-se como “a construção partilhada de saberes e experiências que possam contribuir para melhorar as estratégias e as
práticas de participação social e intervenção educativa, diante da problemática ambiental a nível local e global, em particular, a partir da ação ao
nível da comunidade educativa”.
Os eixos estratégicos da associação passam por: reforçar a comunicação
com os associados e a comunidade em geral; fortalecer a cooperação com
os países lusófonos; consolidar o trabalho dos núcleos regionais de aproximação aos atores locais da Educação Ambiental e promover parcerias e
a participação em redes que fortaleçam o campo da Educação Ambiental.
FORMAÇÃO

PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTOS

INFORMAÇÃO
E DEBATE

PROJETOS E
CAMPANHAS

CONGRESSOS
E SEMINÁRIOS

TEMPOS LIVRES
E ANIMAÇÃO

VOLUNTARIADO

COOPERAÇÃO NACIONAL
E INTERNACIONAL

Figura 2 Atividades promovidas pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental.
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3

Histórico das jornadas
PEDagógicas de
educação ambiental

3.1

As Jornadas na década
dos anos 90

A

s I Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental realizaram-se em Lisboa em 1993, sendo divididas em dois módulos com os temas “Espaço de
diálogo em Educação Ambiental” (módulo I) e “Espaço de convergência em
Educação Ambiental” (módulo II), contando com 250 participantes. Neste
evento participaram convidados da Rede Internacional Caretakers (Reino
Unido), que partilharam as suas experiências num dos grupos de trabalho.
Um outro grupo de trabalho foi dedicado à partilha de experiências de projetos por professores e alunos portugueses, onde se abordaram temas como
Energias Renováveis e Ética; e num terceiro grupo de trabalho foram partilhadas práticas de Educação Ambiental e investigação a nível institucional.
As 1.ªs jornadas contaram, ainda, com conferências por especialistas nacionais convidados versando os seguintes temas: Avaliação de Impacte Ambiental; A Educação Ambiental na área da formação pessoal e social e Educação para a Cidadania. José Manuel Alho, em representação da QUERCUS,
reforçou a importância do papel da Educação Ambiental para a formação
cívica, para uma nova cidadania e como pode ser um meio de sensibilização
e intervenção em prol do ambiente.
Foi enviada uma mensagem da Presidência da República Portuguesa, assinada por Maria Barroso Soares, onde destacava que “a ecologia é hoje parte
essencial da nossa cultura e, como tal, não poderá deixar de ser integrada
nos programas de educação”.
As II Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental, com o tema “Pensar Ambiente – do conhecer para gostar”, decorreram em 1995, dois anos após a
primeira edição, também em Lisboa. Durantes os três dias do evento realizaram-se palestras, workshops e visitas de estudo. Foram abordadas questões relacionadas com os valores e defesa do património, a ecologia como
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Figura 3 Locais de realização das 25 edições das Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental.
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garantia do futuro e apresentados projetos de Educação Ambiental de referência nacional, tendo sido destacado o caso do município da Maia. O representante desta autarquia apresentou um programa de atividades relacionadas com a preservação do ambiente que tinha sido implementado nas
escolas do concelho com o objetivo de mobilizar a comunidade educativa,
especialmente para o tema dos resíduos. Este programa afetou um educador
ambiental, designado por «Eco conselheiro», que incentivava à criação de
“Clubes de Ambiente” e ajudava a organizar as semanas verdes nas escolas
do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
As III Jornadas, realizadas em 1996, em Lisboa, tiveram como tema “Ambiente e Desenvolvimento”. Os três dias do evento foram repletos de comunicações, debates e workshops culminando com uma visita de estudo à Reserva
Natural do Estuário do Sado. A sessão de abertura contou com a presença da
Sr.ª Secretária de Estado da Educação e Inovação.
Nestas jornadas, o professor Jorge Paiva abordou o tema “desenvolvimento
sustentado, insustentado e durável”, destacando a explosão demográfica e a
desigual distribuição de recursos como impactos negativos no ambiente, e
também o facto de a atividade humana se ter transformado numa fonte de
pressão ecológica. No ponto de vista do orador tem havido um desenvolvimento insustentado em vez de um desenvolvimento sustentado. Terminou
a sua comunicação referindo que “com a produção alimentar atual não é
possível preservar a biodiversidade e o ambiente”.
Dos vários workshops que integraram o programa das Jornadas destaca-se o
workshop “GREEN – Estudo dos Rios”, onde foi feita uma breve introdução,
pelo coordenador do projeto Fernando Louro, dos diferentes estudos dos
rios, desde a abordagem cartográfica e revisão bibliográfica, ao trabalho de
campo, aos diferentes prismas de abordagem: faunística, antropológica, de
geografia física, de arquitetura, de sociologia, entre outros. Os participantes
tiveram oportunidade de conhecer o projeto “Global Rivers Environmental Education Network” – GREEN – que utiliza as bacias hidrográficas como
tema unificador para a criação de uma rede internacional de pessoas e instituições que encorajam a partilha e a cooperação global, desde meados dos
anos 80. Até ao momento o projeto possuía programas envolvendo dezenas
de milhares de alunos em 125 países do mundo, sendo a ASPEA coordenadora do projeto em Portugal.
A IV edição deste evento decorreu em Aveiro em 1997, coincidindo com a
abertura da primeira delegação regional da associação e, assim, iniciando
um percurso de descentralização. Teve como tema “Indivíduo, Sociedade
e Ambiente”, cruzando diferentes áreas do conhecimento e vários pontos
de vista, desde a saúde, desporto e bem-estar, até à antropologia do espaço
e ecodesign. Estas Jornadas foram preenchidas por conferências, debates,
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workshops e uma visita de estudo ao Baixo e Médio Vouga. Entre vários
painéis destaca-se a apresentação do Guião de Educação para a Sustentabilidade – Carta da Terra, que tinha sido publicado pelo Ministério da Educação, com colaboração da ASPEA, em resultado do processo de afiliação da
Carta da Terra por parte da associação. Durante o evento também foram
organizados quatro grupos de trabalho, sob os temas de “Metodologias participativas”; “Qualidade de vida e consumo”; “Educação Ambiental de corpo
e alma”; e “Inventário biográfico como potencial educativo nos processos
participativos da Agenda 21 escolar”, este dinamizado por Joaquim Ramos
Pinto, que coordenava um grupo de trabalho para implementação da Agenda 21 Escolar no município de Aveiro. As jornadas contaram, ainda, como
era habitual, com uma parte prática de oficinas artísticas, conectando as
artes e o ambiente. A conferência de encerramento, com o título “Educação
Ambiental: um desafio para a escola pública”, teve como oradora Ana Benavente, professora do ICS.
Com o tema “Culturas e Ambiente(s), Cooperação ou Conflito”, as V Jornadas, realizadas em Coimbra no ano 1998, tiveram mais de 300 participantes e contaram, na sessão de abertura, com a presença da Sr.ª Ministra do
Ambiente e a Sr.ª Secretária de Estado da Educação e Inovação. A presença
de dois membros do governo atribui uma importância política à Educação
Ambiental, por um lado em resultado de acordos internacionais e, por outro
lado, da aplicação de políticas que resultam da publicação, em 1995, do Plano Nacional de Política de Ambiente, no qual a Educação Ambiental aparece
com um capítulo específico, ou do Protocolo entre o ME e o MA, estabelecido
em 1996, com o objetivo de introduzir a E.A. nas orientações curriculares,
promover a formação de professores em E.A. e facilitar a mobilidade de docentes para a coordenação de redes de projetos de Educação Ambiental.

“

Com o tema “Culturas e Ambiente(s), Cooperação
ou Conflito”, as V Jornadas, realizadas em Coimbra
no ano 1998, tiveram mais de 300 participantes.”
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As jornadas iniciaram-se com o painel “Cultura, Consumo e Ambiente”, que
contou com oradores como Beja Santos, do Instituto de Defesa do Consumidor, e Jorge Paiva, do Instituto Botânico de Coimbra; e no qual se destacaram os impactes da produção alimentar no ambiente, em consequência da
monocultura e processos de cultivo intensivo, e o papel da Educação Ambiental para a preservação do “património biológico” e para a mudança dos
hábitos sociais.
Os participantes deste evento tiveram a oportunidade de participar em oficinas de arte e ambiente, aprendendo a reutilizar materiais usados na produção de peças de arte. Para além de conferências e workshops, decorreram
exposições e bancas de divulgação e uma visita de estudo às aldeias da serra
da Lousã.
A VI edição das Jornadas Pedagógicas de EA realizou-se em Portalegre, em
1999, dando continuidade às orientações definidas pela Direção da ASPEA,
presidida na época por Fátima Matos Almeida, no sentido da descentralização deste evento de âmbito nacional e com participação de oradores internacionais. O mote “Diversidade em Educação Ambiental” pretendia remeter
para uma realidade que ultrapassasse a biodiversidade, juntando diferentes
investigadores e atores sociais que atuassem neste campo. Neste evento,
que contou com mais de 250 participantes, notou-se uma diversificação do
público presente, com a participação de grupos ligados às áreas protegidas,
autarquias locais, centros de saúde e ONG.
Como conclusões destas jornadas salienta-se a diversidade dos temas debatidos, através de uma dinâmica multifacetada, exemplificando a forma
correta de abordar as questões ambientais e do papel que a Educação Ambiental tem sobre as mesmas. Foi refletida a necessidade de produção de
materiais pedagógicos de apoio a projetos de Educação Ambiental, assim
como a necessidade de reforçar as parcerias, com o compromisso direto de
as autarquias assumirem um papel mais ativo nas políticas locais de Educação Ambiental, ajudando as escolas e associações locais na implementação
dos seus projetos.

“

A VI edição das Jornadas Pedagógicas de EA realizou-se
em Portalegre, em 1999, dando continuidade às orientações
definidas pela Direção da ASPEA, presidida na época
por Fátima Matos Almeida, no sentido da descentralização
deste evento de âmbito nacional e com participação
de oradores internacionais.”
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3.2

As Jornadas na primeira
década do séc. XXI

A

s VII Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental, realizadas na Maia,
em 2000, dão o pontapé de saída no século XXI com o tema “Educação
Ambiental – uma Agenda para Ação” tendo contado com o alto patrocínio de
Sua Excelência o Presidente da República e com a presença do chefe de gabinete da Sr.ª Secretária de Estado da Educação e do Presidente do Instituto
de Conservação da Natureza, Carlos Guerra.
O programa incluiu painéis, debates, workshops e uma visita de estudo de
Sanfins a Entre-os-Rios. Os painéis tiveram uma abordagem heterogénea,
tendo em conta a diversidade dos 250 participantes, passando por temas
que cruzam a Educação Ambiental com “responsabilidade das instituições”,
“participação do cidadão”, “parcerias para a ação” e “Iniciativas da juventude para a cidadania”. No primeiro painel foi apresentado um enquadramento, atribuições e instrumentos do Instituto de Promoção Ambiental e
foi abordada a necessidade de uma cidadania renovada, no que concerne
à crise ambiental. No segundo painel foi apresentado o Plano Regional de
Educação Ambiental pela Arte – PREAA 99/2000. Noutro painel foi destacada
a importância da Educação Ambiental na formação dos jovens. Para a conferência de encerramento com o título “Agir no quadro do desenvolvimento
sustentável”, contámos com a presença de Roberto Carneiro, Ex-Ministro da
Educação (1987-91).
Em 2001, Tavira foi o local escolhido para a realização das VIII Jornadas Pedagógicas, que tiveram como mote “Pedagogia Urbana – contributo para
um futuro sustentável”. Neste evento pretendeu-se o aprofundamento da
temática aliada à vivência de experiências de grupo, favoráveis à partilha
de ideias, gerando debate e sugestões de intervenções futuras.
“Educação Ambiental – uma questão de valores” foi o tema da IX edição das
Jornadas Pedagógicas, que se realizaram em Beja, no ano 2002. O tema foi
escolhido pelo desafio que representava, ao lidar com o conceito de ética
de cada indivíduo e com as experiências vivenciais de cada um. Foi tida
como muito relevante a definição de terminologias e quadros conceptuais
apropriadas, auxiliando, assim, a identificação de competências base necessárias para o exercício da democracia nas sociedades do novo milénio. A
realização destas jornadas pretendeu traduzir preocupações e contribuir
com reflexões para o estabelecimento de posturas com vista à resolução de
questões ambientais e socialmente pertinentes.
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“

As VII Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental,
realizadas na Maia, em 2000, dão o pontapé de saída
no século XXI com o tema “Educação Ambiental –
uma Agenda para Ação”.”

Para contribuir ao debate tivemos, como convidado na conferência de abertura sob o tema “Mudanças sociais, novos valores e o nosso futuro comum”,
Alexandre Quintanilha, investigador no instituto de Biologia Molecular e
Celular. Para a conferência de encerramento, com o título “Discursos da Educação Ambiental: novas perspetivas e novos paradigmas”, contámos com
Pablo Meira, professor de Educação Ambiental na Universidade de Santiago de Compostela. Na sua intervenção refere que “pode ser este momento,
ano 2002, especialmente pertinente para tratar de identificar as principais
tendências que convivem, atualmente, no chapéu da Educação Ambiental.
Neste mesmo ano celebra-se, na África do Sul, a Cimeira do Ambiente das
Nações Unidas, mais conhecida por Rio+10. Um encontro desenhado inicialmente para avaliar os progressos realizados no horizonte do desenvolvimento sustentável, estabelecidos na cidade carioca, em 1992, mas que se
produz num mundo consideravelmente distinto do previsto, apenas há 10
anos. Na verdade, nada ou pouco se sabe sobre quais virão a ser as coordenadas da discussão dentro de pouco menos de 6 meses, nem sobre a crise
ambiental e como enfrentá-la, nem sobre o papel da Educação Ambiental (e
sobre que Educação Ambiental fazer) no novo cenário mundial.”
As X Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental tiveram lugar na Curia,
em 2003, com a temática “Agenda 21 Escolar – um rumo para a sustentabilidade”. Este evento teve como ponto fulcral o papel das escolas, com envolvimento de toda a comunidade educativa, na implementação da Agenda 21
Escolar, reconhecendo-se o papel fundamental que a mesma desempenha
na sociedade e tendo em consideração a importância da integração de valores ambientais no currículo e praxis da escola, visando a aquisição de competências na resolução de problemas à escala local. Estas jornadas debateram a necessidade de uma verdadeira formação pessoal e social de todos
os intervenientes no processo educativo de forma a encontrar estratégias
conducentes a uma cidadania mais participativa e comprometida.
As XI Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental, realizadas em 2004, com
o tema “Agenda 21 Escolar – percursos e perspetivas” foram realizadas com
parceiros da Galiza, especialistas da Agenda 21 Local, realizando-se, em simultâneo, as I Jornadas Luso-Galaicas de Educação Ambiental. A decisão de
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englobar os parceiros espanhóis teve em conta a partilha de experiências
com investigadores e atores sociais que reconhecem a Educação Ambiental
como uma temática transversal e urgente, que deve ser desenvolvida por
todos os que habitam na aldeia global. À semelhança dos eventos anteriores, numa tentativa de descentralizar as atividades, as jornadas decorreram
em Chaves, apesar do desafio e dificuldades logísticas. O programa seguiu a
mesma estrutura das jornadas anteriores, dando um maior destaque à participação de oradores e representantes de organizações da Galiza.
“Educação Ambiental para o desenvolvimento sustentável” foi o tema das
XII Jornadas Pedagógicas que tiveram lugar em 2005, na Ericeira, tendo como
eixos temáticos a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Educação para os Direitos Humanos, Equipamentos
para a Educação Ambiental, a Carta da Terra e o Projeto Rios.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) lançava a década do “desenvolvimento sustentável” e a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) defrontava a sua crise de identidade: mudar para o desenvolvimento sustentável, como se fosse uma linha
evolutiva única? Promover a complementaridade entre ambas “educações”,
potencializando o ambiente e o desenvolvimento sustentável? Ou simplesmente permitir que um rol de várias “educações” pudesse coexistir sem estabelecer nenhum veredito entre o bem e o mal?
A ASPEA, assim, promoveu o encontro para debater a orientação mundial
que se apresentava confusa, já que, além de fixar um período de 10 anos, direcionava a educação para apenas um determinado fim: o desenvolvimento.
A análise foucaultiana diria que a UNESCO quis controlar o que pode ser
dito numa certa época para filtrar os perigos e as possíveis subversões que
poderiam aparecer. Convém sublinhar que a educação é intemporal, isto é,
é um processo duradouro e não se limita aos períodos temporais fixos. Para
nos ajudar a este debate interno tivemos connosco Michèle Sato, investigadora na Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil, e defensora dos direitos humanos, em especial das comunidades indígenas.
Lisboa foi o local escolhido para acolher, em 2006, a XIII edição das Jornadas
Pedagógicas que tiveram como temática “Educação Ambiental e Comunidades Educativas”. Estas jornadas deram seguimento ao debate iniciado nas
jornadas anteriores sobre a Década das Nações Unidas da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável e sobre os contributos para uma Estratégia
Nacional de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, contando com o
Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.
Numa das conferências, Luísa Schmidt mencionou a falta de conhecimento
e de resultados evidentes sobre os projetos de Educação Ambiental imple-
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mentados, evidenciando a falta de meios e as desarticulações institucionais que tornaram difícil a perceção da evolução das atividades de Educação Ambiental nos diferentes grupos e organizações, em Portugal. Na sua
comunicação apresentou resultados de um projeto de investigação como
contributos e respostas a esse desafio. Foram, ainda, apresentados diferentes trabalhos de investigação científica, nomeadamente sobre a evolução
histórica das representações sociais da bacia hidrográfica do Rio Lis, por
Mário Oliveira, Estudos biográficos como alternativa para compreensão a
prática docente, Participação pública em políticas de Ambiente e Educação
Ambiental e um estudo sobre Educação Ambiental e incêndios florestais. O
evento contou, ainda, com a presença de Marcos Sorrentino que nos apresentou o percurso da Educação Ambiental e Políticas Públicas de Educação
Ambiental no Brasil.
As XIV Jornadas Pedagógicas com o tema “Ambiente, Saúde e Qualidade de
Vida” realizaram-se, de novo, em Lisboa, no ano 2007, e foram abordados
os estilos de vida, comunicação e consumo, agricultura biológica, ecoinovação e participação social, alertando para a responsabilidade de cada um
de intervir e estar atento às práticas dos poderes públicos e dos agentes
económicos. Estas jornadas alargaram os espaços e a possibilidade de um
maior número de comunicações livres, resultado das solicitações dos participantes, tendo em conta um maior número de investigadores de campos
que cruzam com a Educação Ambiental.
Santarém foi o palco das XV Jornadas, em 2008, com o tema “Terra, um bem
comum”. O evento foi preenchido por conferências, grupos de trabalho e oficinas, numa estrutura aproximada das jornadas anteriores, mas com maior
ênfase nos grupos de trabalho, com comunicações orais dos participantes.
Na conferência de abertura contámos com a participação do professor catedrático José António Caride, da Universidade de Santiago de Compostela, que
nos proporcionou uma aula magistral sobre “A Educação Ambiental como património comum da educação, do desenvolvimento e da sustentabilidade”.
As XVI Jornadas realizaram-se em 2009, no Porto, com o mote “Biosfera – espaço de aprendizagem” e foram preenchidas por conferências, comunicações livres, oficinas, grupos de trabalho e debates. Durante estas jornadas
decorreu, também, o I Encontro Nacional do Projeto Rios.
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3.3

As Jornadas Pedagógicas
de Educação Ambiental
de 2010 a 2019

A

s XVII Jornadas Pedagógicas realizaram-se, em 2010, pela primeira vez
nos Açores, em S. Miguel, com a temática “Alterações Climáticas – Aprender para Agir”. O programa do evento incluiu cinco visitas de estudo, um
peddy-paper, apresentação de um filme com debate e uma sessão de contos,
para além das conferências e painéis. No evento destacou-se a importância
da Educação Ambiental, reforçando a necessidade de uma maior intervenção social e política na definição de uma Estratégia Nacional de Educação
Ambiental, assim como a integração do tema das alterações climáticas no
currículo e nos projetos educativos como forma de conhecer e valorizar as
alterações climáticas e reconhecer que todos somos parte do problema e,
em simultâneo, da solução do mesmo.

FiguraS 4 e 5 As XVI Jornadas da ASPEA realizaram-se em 2009, no Porto, com o mote “Biosfera – espaço
de aprendizagem”.

A XVIII edição das jornadas, que decorreu em Idanha-a-Nova, em 2011, teve
como temática “Paisagens Educativas (Learnscapes)”, sendo abordados assuntos relacionados com Património Natural e Cultural, Aprender com e na
Natureza, Turismo de Natureza, Valores e Princípios de Sustentabilidade,
Ambiente, Saúde e Bem-estar e o Papel dos Educadores no Presente e no
Futuro da Educação Ambiental para sociedades sustentáveis.
Pela primeira vez na Madeira, em 2012, este evento na sua XIX edição teve
como mote “Aprender fora de portas: percursos de aprendizagens”, abordando assuntos relacionados com a Década da Biodiversidade, Ano Internacional da Energia Sustentável para todos, Jornada Internacional do Tratado de
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e a Carta da Terra.
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FiguraS 6 e 7 As XVII Jornadas Pedagógicas realizaram-se, em 2010, pela primeira vez nos Açores, em S. Miguel,
com a temática “Alterações Climáticas – Aprender para Agir”.

O debate resultante destas jornadas reconhece as iniciativas, os projetos
e as investigações em Educação Ambiental, com grande dinamismo e que
mostraram a importância de termos uma Estratégia Nacional de Educação
Ambiental e que poderá passar por um processo de mobilização regional,
para a elaboração de uma Estratégia Regional de Educação Ambiental.
As atividades fora de portas puderam mostrar as potencialidades ambientais da região e dos recursos para a Educação Ambiental, mas ao mesmo
tempo que são apresentadas as suas fragilidades ambientais. Daqui a importância da participação dos diferentes atores sociais na elaboração de
propostas que contribuam para políticas de Educação Ambiental e Sustentabilidade local.
Pablo Meira, orador convidado de uma das conferências, apresenta uma
síntese da história da Educação Ambiental, destacando que esta tem sido
linear e progressiva, aparentemente sem descontinuidades, ruturas ou bifurcações. Desta análise partiu para o questionamento da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, referindo que nos coloca perante
uma encruzilhada em que é necessário definir novos rumos e andar por
caminhos renovados, reivindicando a soberania do campo da Educação Ambiental, que é a soberania dos atores e atrizes que lhe dão corpo e dos seus
projetos de emancipação socioambiental: de denúncia dos interesses meramente financeiros e das suas agressões aos “ bens comuns”. Deixou-nos com
uma citação: “A Educação Ambiental deveria servir como um catalisador
ou um denominador comum na renovação da educação contemporânea”
(UNESCO, 1978: 20).
Por outro lado, Francisco Teixeira, em representação da Agência Portuguesa
do Ambiente, refere que a qualidade futura da vida neste planeta passará por assegurar, através da educação, a criação de uma cultura global de
sustentabilidade. Através dela, os cidadãos devem ser capazes de refletir
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criticamente sobre o seu lugar no mundo, implicando o desenvolvimento
de metodologias interdisciplinares, o pensamento crítico e capacidades de
ação que permitam enfrentar os desafios com soluções ambientalmente responsáveis e socialmente justas.
As alterações climáticas foi um dos temas tratados nestas jornadas por Lucía Iglesas da Cunha, com apresentação de resultados de um estudo de investigação sob o tema “La sociedad española ante el cambio climático. Perspectiva de género ante conocimientos y comportamientos ambientales”.
Em resumo, este estudo refere que as populações femininas e masculinas
têm formas semelhantes de entender o problema das alterações climáticas,
embora a feminina seja menos informada que a masculina em relação a este
tema, as mulheres tendem a ser mais ativas na defesa do ambiente.
As XX Jornadas da ASPEA, realizadas em 2013 no município de Leiria, com a
temática “Aprender fora de portas: redes, recursos e potencialidades” privilegiaram, na sua estrutura, conferências e mesas-redondas, grupo de trabalho com comunicações orais e em poster, diversas oficinas e saídas de campo; tudo isso acompanhado com muitas exposições culturais, teatro, dança,
gastronomia e sessões de vídeo e cinema.
Foram abordados assuntos relacionados com a Década da Biodiversidade, o
Ano Internacional da Cooperação pela Água 2013, o Ano Europeu dos cidadãos – por uma cidadania ativa e responsável, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, e a Carta
da Terra.
Em relação aos trabalhos apresentados, em forma de resumos, exposições
ou em rodas de conversas, podemos sistematizá-los através de 8 grandes
blocos temáticos que surgiram com alta frequência, citados respetivamente
nas palavras-chave ou no títulos dos trabalhos: princípios (36 vezes), forma-

“

Pela primeira vez na Madeira, em 2012, este evento
na sua XIX edição teve como mote “Aprender
fora de portas: percursos de aprendizagens”,
abordando assuntos relacionados com a Década
da Biodiversidade, Ano Internacional da Energia
Sustentável para todos, Jornada Internacional do
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global e a Carta
da Terra.”
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ção (29 vezes), áreas do saber (24 vezes), conservação (17 vezes), economia (16
vezes), regiões (13 vezes), conjuntura (9 vezes) e agendas (7 vezes). Em jeito
de conclusão, a redatora destas jornadas, Michèle Sato, deixou-nos a sua reflexão crítica sobre estas palavras.
Em relação aos PRINCÍPIOS GERAIS, observa-se que a Educação Ambiental é
considerada como um processo permanente de construção e desconstrução,
ainda em pleno debate pelos participantes das Jornadas. Temas confluentes
à sustentabilidade são outras dimensões ainda sem consenso, e os princípios relacionados com a cidadania, como cooperação ou participação, ganham terreno por meio dos coletivos de aprendizagens.
O processo de FORMAÇÃO alia educação, comunicação, investigação, vivências e estruturas educadoras como centros, equipamentos ou livros. Um dos
temas mais populares no mundo, experiências, investigação ou currículo
inscrevem-se nas modalidades educativas presenciais (cursos), à distância
(E-learning) ou difusas (interpretações).
As diferentes ÁREAS DO SABER trazem o ambiente, a ecologia ou a natureza,
associados ao clima, energia, agricultura, permacultura, saúde e veterinária. Os cuidados animais ao lado dos humanos vão desenhando uma Educação Ambiental menos antropocêntrica e o destaque à água é notório nas
diversas propostas apresentadas ou debatidas durante estas Jornadas.
Outra dimensão muito popular na Educação Ambiental relaciona-se com os
aspetos de gestão e CONSERVAÇÃO. A biodiversidade assume uma dimensão
importante ao lado da “geodiversidade” na inovação geológica da proteção
da Terra. A gestão de resíduos talvez seja um dos temas mais populares da
Educação Ambiental mundial, ao lado de outras perspetivas de gestão e proteção ambiental.
É possível que a crise financeira na Europa tenha fomentado a forte aparição da ECONOMIA nos debates ambientais, em consequência do tradicional
turismo e empreendedorismo, mas também com as inovações dos serviços ecossistémicos, economia verde, negócio social e condomínio da Terra.

“

As XX Jornadas da ASPEA, realizadas em 2013 no
município de Leiria, com a temática “Aprender
fora de portas: redes, recursos e potencialidades”
privilegiaram, na sua estrutura, conferências e mesas-redondas, grupo de trabalho com comunicações orais
e em poster, diversas oficinas e saídas de campo.”
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“

A gestão de resíduos talvez seja um dos temas
mais populares da Educação Ambiental mundial,
ao lado de outras perspetivas de gestão
e proteção ambiental.”

Umas vezes com ênfase no ganho financeiro servindo-se dos recursos ambientais, outras vezes dando tónica à economia para estabelecer pactos de
negociação sobre os destinos planetários.
A identidade constrói-se nos territórios das diversas REGIÕES, seja em países, municípios, parques ou comunidades. O sentimento de pertença alia-se
na abordagem da espacialidade, temperando o local com significados imateriais da subjetividade humana.
É sempre tempo de avaliar a CONJUNTURA num dado contexto histórico.
Percebida por muitos como solucionadora de problemas, a Educação Ambiental ainda é lembrada na perspetiva resolucionista dos dilemas socioambientais – a exemplo de fenómenos naturais dramáticos, ou situações de
injustiça social como os refugiados.
Por fim, as diversas AGENDAS estão nos compromissos dos educadores ambientais, como as bem conhecidas Agenda 21 ou Carta da Terra, e novas aparições como o condomínio da Terra ou demais convenções que tornam os
diálogos possíveis entre o global e o local.
As XXI Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental decorreram em 2014,
pela segunda vez nos Açores, em parceria com o Observatório do Mar dos
Açores (OMA), coincidindo com a criação do núcleo da ASPEA Açores, com
sede na cidade da Horta.
Estas jornadas tiveram, pela 3.ª vez, o Alto Patrocínio de Sua Excelência o
Presidente da República, e apresentaram como tema “Dos rios aos oceanos – alianças em Educação Ambiental para a transição”, procurando dar
protagonismo aos princípios e valores que regem as relações entre os seres
humanos e a restante comunidade de vida nos diversos espaços naturais
e vivenciais do Arquipélago dos Açores. Neste contexto, o evento procurou
alargar o conhecimento sobre as grandes questões socioambientais atuais;
divulgar estudos e investigações em Educação Ambiental; favorecer a troca
de experiências e aprendizagens; dar a conhecer as implicações dos rios e
oceanos na sustentabilidade local e global e, ainda, promover parcerias de
desenvolvimento local.
LUCANUS 173

“

As XXI Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental
decorreram em 2014, pela segunda vez nos Açores,
em parceria com o Observatório do Mar dos Açores
(OMA), coincidindo com a criação do núcleo da ASPEA
Açores, com sede na cidade da Horta.”

Estas jornadas integraram 4 eixos temáticos que permitem a partilha e a
discussão de experiências através da apresentação de comunicações orais,
por parte dos participantes. Entre outros, estas jornadas apresentaram um
eixo transversal “Estratégia Nacional do Mar e Educação Ambiental” que
coloca em discussão o conceito de “Crescimento Azul” e de que forma este
representa um novo paradigma, ao qual o trabalho do Educador Ambiental
não pode ficar indiferente. A ENM2013-2020 integra o vetor Educação, o qual
interessa ser debatido e discutido entre os Educadores Ambientais, uma vez
que implica um maior grau de perceção do valor do mar e, por consequência, o repensar de formas mais eficazes de dar a conhecer o património natural e histórico do mar.
Paralelamente, foram integradas um conjunto de atividades culturais e manifestações artísticas denominadas ‘RiocEAnos em festa’, que decorreram
no Banco de Artistas. Este evento, desenvolvido e concebido pela ASPEA, enquadrou-se numa iniciativa da Comissão Europeia, promovida em Portugal
pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Incluiu um conjunto
de oficinas, dinamizadas por especialistas nestas áreas, dirigidas a grupos
escolares e à comunidade em geral; um minicurso de escrita de argumento
para documentário ambiental, realizado por José Vieira Mendes, jornalista,
realizador e programador do Cine’Eco – Festival Internacional de Cinema
Ambiental da Serra da Estrela, aberto ao público em geral; um ‘Mercadinho Ambiental’ com demonstração de artesanato; e uma Extensão Açores
Cine’Eco, que se realizou no Teatro Faialense, com a exibição de dois dos
filmes premiados neste festival ambiental: ‘Damocracy’, de Todd Southgate,
(Brasil, 2013) e ‘Meu Pescador, Meu Velho’, de Amaya Sumpsi (Portugal, 2013).
Estas Jornadas contaram com o patrocínio do Governo Regional dos Açores,
que viabilizou a realização deste encontro nacional e a participação gratuita de muitos agentes de educação ambiental da região e a vinda de ilustres
especialistas do Brasil, da Galiza e do Continente.
Em 2016, após um ano de interrupção por se ter organizado, em Portugal, o
3.º Congresso Lusófono de Educação Ambiental, a ASPEA organizou a XXII
edição das jornadas com a temática “Encruzilhadas para a participação, coo174 LUCANUS

FiguraS 8 e 9 A XXII edição das jornadas, subordinadas ao tema “Encruzilhadas para a participação,
cooperação e paz”, realizaram-se em parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Viseu e a Câmara Municipal de Viseu.

peração e paz”, em parceria com a Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Viseu e a Câmara Municipal de Viseu, contando com a participação de oradores de países lusófonos, Espanha, França e Itália.
A temática foi dividida em quatro eixos temáticos: O papel dos jovens para
Sociedades Sustentáveis, Ecocidadania e ciência cidadã, Projetos e desafios
para a cooperação nacional e internacional e os princípios e valores da Carta da Terra na educação para a paz. O orador que proferiu a conferência de
abertura, Germán Vargas Callejas, professor na Universidade de Santiago de
Compostela, veio reforçar a necessidade de situar a comunidade como ator
central para a construção de modelos de vida alternativos; potenciar a ideia
de cultura de sustentabilidade como parte de um processo de superação do
conceito de desenvolvimento sustentável e insistir na Educação Ambiental
como a estratégia mais acertada para superar, de forma profunda e duradoura, os problemas resultantes da crise ambiental. Refere este investigador
que a crise ambiental exige propostas realistas destinadas a mitigar ou, se
possível, evitar os seus efeitos na vida das pessoas. Problemas globais, como
as alterações climáticas, a destruição dos ecossistemas ou a preferência por
estilos de vida consumistas e destruidores exigem, no sentido imperativo,
a ação e a resposta social perante estes problemas, resposta que deve fundamentar-se na participação cidadã, em práticas sociais mais cooperativas
e na promoção de estilos de vida cujo eixo seja a convivência equilibrada e
atenciosa entre os seres humanos e entre estes e a natureza.
Com o tema “Eco cidadania – desafios para comunidades ambientalmente
responsáveis”, o encontro, na sua XXIII edição, realizou-se em 2017 na cidade de Guimarães e contou com diversas comunicações orais, conferências,
painéis, oficinas e saídas de campo, enquadrados por 4 eixos temáticos: valorizar os recursos e espaços verdes; valorizar o território e o capital humano;
descarbonizar as cidades; inovação, governança e cooperação.
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Os painéis deste evento abordaram alguns dos 30 objetivos do Quadro de Referência Europeu para as Cidades Verdes, dos quais a mobilidade suave e inteligente, o incremento da participação cidadã, a promoção de uma educação e formação inclusivas, a mitigação e adaptação às alterações climáticas,
o aumento e proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, a prevenção da
produção de resíduos e a criação de parcerias e redes de cooperação inovadoras. Estes objetivos encontram-se, igualmente, enquadrados na Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, que vinha a ser apresentada em
vários encontros nacionais, bem como na Estratégia Cidades Sustentáveis
2020, aprovada pelo Conselho de Ministros de 16 de julho de 2015.
Estas Jornadas foram enquadradas na candidatura da cidade de Guimarães a
“Capital Europeia Verde”. Atendendo a que dois terços dos Europeus vivem
em cidades, este prémio Europeu valoriza as cidades que apresentam um
planeamento urbano e uma vida urbana numa base de sociedades sustentáveis. As cidades verdes destacam-se por apresentarem soluções inovadoras
para a poluição sonora, uma abordagem preventiva e integrada à gestão dos
resíduos, a implementação de soluções de mobilidade inteligente, a criação
e ampliação da rede de parques e áreas de lazer, a gestão urbanística que
promova a qualidade de vida da sua comunidade, a cooperação e parceria
entre organizações públicas, cidadãos e sectores económicos. Por conseguinte, coloca-se o desafio às cidades verdes de serem as cidades do futuro
na aprendizagem, inovação e liderança.
Em 2018, as XXIV Jornadas, que decorreram em Setúbal e tiveram como tema
“Património natural e cultural – reavivar e reforçar o bem comum”, foram
preenchidas por diversas conferências magistrais, comunicações orais, posters, painéis, stands, oficinas pedagógicas e saídas de campo, divididos por 4
eixos temáticos: Educação Ambiental em equipamentos e espaços naturais;
Educação Ambiental em espaços rurais e eco aldeias; Educação Ambiental
nas comunidades educativas, juventude e voluntariado; Educação Ambiental na valorização dos saberes tradicionais, manifestações culturais-artísticas e património cultural material e imaterial. Estas Jornadas contaram,
também, com a presença de vários convidados nacionais e internacionais.
A pertinência do tema central e dos eixos temáticos destas Jornadas consolida-se num vasto conjunto de iniciativas locais, nacionais e internacionais
em defesa e divulgação do Património Cultural e Natural, coincidindo a data
de realização do evento com o Dia da Terra (22 de abril).
Este evento ocorreu num momento especial para a região da Península de
Setúbal, pretendendo dar um contributo importante para que a Serra da Arrábida se torne a 12.ª reserva da Rede Portuguesa de Reservas da Biosfera da
UNESCO. De acordo com a Associação de Municípios da Região de Setúbal,
“a Arrábida é um sítio natural de valor excecional e ímpar pela sua beleza,
mas também enquanto importante testemunho de processos geológicos

176 LUCANUS

ilustrativos da história da vida na Terra e lugar de uma riqueza florística
assinalável e única. A Arrábida revela-se, assim, uma unidade orgânica, interdependente, em que património natural e cultural, material e imaterial,
se encontram indissoluvelmente ligados, uma identidade geográfica única
e excecional que se pretende preservar, valorizar e promover”.
As Jornadas ocorreram e debruçaram-se sobre outro momento marcante
das políticas públicas centrais em prol do reforço e dinamização da Educação Ambiental em Portugal – a Estratégia Nacional de Educação Ambiental
(ENEA 2020) para o período 2017-2020, aprovada a 11 de julho de 2017 pelo
Conselho de Ministros Português. A ENEA estabelece um “compromisso
colaborativo, estratégico e de coesão na construção da literacia ambiental
em Portugal que, através de uma cidadania inclusiva e visionária, conduza a uma mudança de paradigma civilizacional, traduzido em modelos de
conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana”. “Valorizar o território” é um dos três eixos temáticos da ENEA, para além de
“descarbonizar a sociedade” e “tornar a economia circular”. A valorização
do território surge nesta Estratégia sustentada em diferentes áreas de ação
– ordenamento do território, mar e litoral, água, natureza e biodiversidade,
paisagem – que foram, também, eixos temáticos das Jornadas.
As alterações promovidas pelo Ministério da Educação no ano escolar
2017/2018, com a implementação, em regime de experiência pedagógica, do
projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, oferecem oportunidades ao desenvolvimento da Educação Ambiental.
Este projeto visa a promoção de melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento de competências de nível mais elevado, permitindo ao mesmo tempo a gestão do currículo de forma mais flexível e contextualizada,
isto é, reconhecendo o currículo como o objeto da autonomia em educação.
Neste mesmo ano letivo, as escolas que integram o projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular implementaram, também, a Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania (ENEC) recentemente criada.

“

As alterações promovidas pelo Ministério da Educação
no ano escolar 2017/2018, com a implementação,
em regime de experiência pedagógica, do projeto
de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos
básico e secundário, oferecem oportunidades
ao desenvolvimento da Educação Ambiental.”
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3.4

XXV Jornadas Pedagógicas
de Educação Ambiental,
2019 – Lousada

Figura 10 O público jovem tem sido uma presença assídua nas Jornadas.

O

s 25 anos de história das Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental
foram um marco importante no percurso da associação, decorrendo, em
2019, num município que se tem destacado, a nível regional e nacional, pelas ambiciosas e inovadoras iniciativas de Educação Ambiental. Com base
numa estratégia de cooperação com organizações não-governamentais, o
município de Lousada desenvolveu um vasto conjunto de ações e projetos
que promovem a Educação Ambiental nos mais variados campos, como na
conservação da natureza, cultura e voluntariado. Algumas dessas iniciativas encontram-se refletidas em vários projetos, como exemplo: “Plantar
Lousada”, “BioEscola”, “Bio-Lousada”, “Jornadas de Ambiente”, “Lousada
Charcos”, “Lousada Guarda-Rios”, ou a relevante abertura, em 2018/2019, do
Centro de Educação e Interpretação Ambiental Casa das Videiras. As XXV
Jornadas foram, neste quadro, uma pertinente plataforma de difusão destas
boas práticas, com potencial efeito multiplicador noutras regiões do país.
Com o tema “Educação Ambiental e diálogo intergeracional: oportunidades
e sinergias”, o programa das jornadas foi preenchido por diversas conferências magistrais, comunicações orais, oficinas pedagógicas, apresentação de
livros e revistas, stands e saídas de campo com ações de intervenção, cujos
conteúdos se distribuem por 3 eixos temáticos: Educação Ambiental: diálogo intergeracional e inclusão social; Educação Ambiental na valorização das
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comunidades locais; Educação Ambiental: abordagens cooperativas, artísticas e de bem-estar. Estas Jornadas contaram com a participação de vários
convidados nacionais e internacionais, oriundos da Bélgica, México, Brasil e
Galiza-Espanha e, uma vez mais, tivemos a participação, como representantes do governo, do Ministro do Ambiente e Transição Energética e do diretor
de serviços da Direção-Geral da Educação.
A 25.ª edição das jornadas assumiu-se, assim, como uma oportunidade para
valorizar a intergeracionalidade face aos desafios colocados atualmente pelas crises ambientais, num momento marcante das políticas públicas em
prol do reforço e dinamização da Educação Ambiental em Portugal enquadrado pela Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020). A sua
concretização assenta num trabalho transversal em torno de 16 medidas

FiguraS 11 e 12 Resultados das diversas oficinas educativas realizadas no âmbito das Jornadas.
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Figura 13 Sessão de encerramento da edição XXV das Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental da ASPEA.

estratégicas que garantam os compromissos nacionais e internacionais assumidos por Portugal, destacando-se o Acordo de Paris e os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. “Valorizar o território” e a
intergeracionalidade através de uma educação crítica são dois dos objetivos da ENEA 2020 e também temas centrais destas Jornadas Pedagógicas de
Educação Ambiental.
Dos vários assuntos abordados durante o encontro foi salientada a necessidade do reconhecimento da interação da Educação Ambiental com a construção da cidadania, da valorização dos territórios, da identidade territorial
e do desenvolvimento económico e social, a necessidade de mais e melhor
inclusão (envolvimento social) e o reconhecimento da importância e da necessidade de abordagens específicas de Educação Ambiental, direcionadas
para assuntos emergentes.
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Figura 14 Imagem gráfica das edições das jornadas da ASPEA.
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A espécie Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), comummente conhecida por vaca-loura, cornélia, carocha
ou abadejo, é um escaravelho com grande relevância ecológica e cultural. Outrora comum em Lousada, o seu valor iconográfico tornou a espécie, em particular a armadura bucal dos machos, muito
procurada como amuleto, o que contribuiu para uma redução dos seus efetivos. Os machos são consideravelmente maiores que as fêmeas (

– 35-76 mm;

– 27-45 mm).

Após a postura, os ovos eclodem num par de semanas. Durante o período larvar, a espécie permanece
no subsolo ou no interior de madeira morta entre dois a quatro anos até ocorrer a metamorfose. Os
adultos podem ser observados com maior probabilidade nos meses de junho e julho, preferencialmente em bosques e florestas de caducifólias ou jardins urbanos de alguma extensão que preservem
a flora e vegetação autóctone. A Lucanus cervus é uma espécie abrangida pelo anexo II da Diretiva
Habitats (92/43/CEE) e pelo anexo III da Convenção de Berna. É ameaçada pela destruição da floresta autóctone e respetiva substituição por monoculturas, pela utilização desregrada de fertilizantes,
pesticidas e herbicidas, bem como pela captura de espécimes vivos para coleção ou comercialização.

www.lucanus.cm-lousada.pt

