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Estimado(a) leitor(a),

No volume anterior, a lucanus – Revista de Ambiente e Sociedade exaltava “Que época 

para se estar vivo!”… À época, ninguém poderia imaginar a profundidade que 2020 traria 

à expressão. Das funduras e amarguras da experiência pandémica, uma certeza se man-

tém inelutável: é da natureza que dependemos, inteiramente.

Neste novo volume, continuamos a missão de dar a conhecer a nossa herança natural e 

de enaltecer o trabalho dos que dela cuidam. Explicamos como simples gestos podem 

mudar alguns mundos, como o conhecimento é pilar fundamental para estruturar o pen-

samento e a ação em prol da natureza.

Nesta época ímpar das nossas vidas, as provações recomendam-nos que procuremos 

refúgio e conforto junto do mundo natural, que sempre nos abraça. Regressemos à Ca-

sa-Mãe, de que tanto nos afastámos. Procuremos restaurar o que degradado foi. Respi-

remos um ar renovado por novas convicções: o caminho é – tem mesmo de ser – cada vez 

mais verde. Por cada um de nós, por todos.

Esperamos que a lucanus – Revista de Ambiente e Sociedade possa inspirar à coragem 

da reflexão e à consequente ação.

Lousada, 9 de novembro de 2020

Pedro Machado

Presidente da Câmara Municipal de Lousada



Poucos terão imaginado o momento atual e foram poucas as alturas da história em que o futuro comum 

nos preocupou tanto. As previsões e os cenários acumulam-se, mas como outrora alguém ironicamente 

referiu “fazer previsões é difícil, especialmente sobre o futuro”*. A lucanus – Revista de Ambiente e Socie-

dade – continua voltada para as problemáticas atuais, ciente de que as nossas ações terão consequências, 

positivas ou negativas, maiores ou menores, previsíveis ou imprevisíveis. Seja qual for o cenário, o planeta 

continuará a girar e as leis da física continuarão a ditar o compasso. Independentemente do lugar e do 

grau de confinamento, não devemos deixar de nos maravilhar com a Natureza, o Ambiente e a Sociedade. 

Na senda das três publicações anteriores, este volume dá a conhecer ideias e trabalhos meritórios que dão 

conta dos esforços conjuntos de investigadores e cidadãos voluntários para conservarmos algo do qual 

não podemos prescindir, o Ambiente. 

O que seria da proteção do ambiente sem voluntários? O primeiro artigo deste volume enfatiza a importân-

cia do voluntariado e quantifica o seu impacto no município de Lousada. Um dos exemplos que atesta a 

relevância do trabalho voluntário é o projeto Lousada Guarda RIOS, o foco do segundo artigo deste volume. 

Os recursos hídricos subterrâneos concelhios, as respetivas emergências e o património natural e construí-

dos da área envolvente são discutidos no terceiro artigo. No quarto artigo, é dado a conhecer o primeiro 

registo confirmado de esquilo-siberiano na natureza em Portugal (Lousada), sendo também abordada a 

problemática dos esquilos exóticos invasores num contexto Europeu. 

Neste volume, apresentamos o plano municipal de leitura do concelho de Lousada e a ilustradora científica 

e de vida selvagem Davina Falcão revela alguns segredos que estão na base de uma correta e cativante 

ilustração.

(*) frase comummente atribuída ao físico dinamarquês Niels Bohr (1885-1962), embora o próprio Bohr atribua a sua autoria ao artista 

e escritor dinamarquês Robert Storm Petersen (1882-1949). Mark Twain (1835-1910) é também mencionado como o potencial autor da 

frase. Matt Ridley, no seu livro O Otimista Racional, associa a frase a Yogi Berra (1925-2015), um reconhecido basebolista americano.

APRESENTAÇÃO 



No sétimo artigo, são dados a conhecer os carvalhos-cerquinhos de grande porte dos concelhos da Batalha e 

Tomar, alguns classificados de interesse público, e evidenciada a importância da conservação dos cercais da 

região centro do país. Do carvalho à bolota, o oitavo artigo revela a importância histórica deste fruto, elen-

cando os vários produtos atuais com origem na bolota e que contribuem para a valorização deste recurso.

Neste volume, damos também a conhecer como é que a estratégia Rewilding tem sido aplicada em Portu-

gal com vista ao restabelecimento de importantes processos naturais. 

Por último, apresentamos um artigo que relata as incursões cada vez mais frequentes do javali em ambien-

te urbano e os desafios de gestão ecológica e sanitária que a presença desta espécie nestes ambientes 

suscita, aqui representados pelo exemplo da cidade de Barcelona.

Num ano tão especial, em que tentamos perceber até que ponto o que vivemos é uma manifestação dos 

desequilíbrios entre o Homem, o Ambiente e o Planeta, é premente que o conhecimento seja socialmente 

mobilizador e se traduza em políticas ambientais concretas. Esperamos que a informação apresentada 

neste número constitua um novo passo nesse sentido.

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

Manuel Nunes
Vereador da Cultura, Ambiente 
e Natureza da Câmara Municipal 
de Lousada

Carlos fonseca
ForestWISE – Laboratório 
Colaborativo para a Gestão 
Integrada da Floresta e do Fogo 
Departamento de Biologia 
e Centro de Estudos 
do Ambiente e do Mar, 
Universidade de Aveiro
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MIlENE MATOS¹*,  MANuEl NuNES¹

VOluNTARIADO 
AMBIENTAl EM lOuSADA: 
O ESSENCIAl É INVISíVEl 
à ECONOMIA

RESuMO

Nas últimas décadas, a prática do 

voluntariado tem ganho um vasto 

interesse público, político e científico. 

As políticas públicas e comissões 

parlamentares de várias partes do 

mundo têm-se debruçado sobre formas 

de estimular o voluntariado entre 

diversos grupos, mas também como 

forma de (re)inspirar o espírito de 

comunidade e solidariedade, tendo 

despoletado diversas formas de cálculo 

e investigação ligadas ao valor do 

voluntariado. O cálculo da importância 

do voluntariado tende a centrar-se no 

valor económico do trabalho efetuado, 

traduzido pelas horas de trabalho 

e número de voluntários. Porém, 

esta visão é simplista e redutora, 

já que o valor do voluntariado é 

multidimensional e inclui aspetos 

sociais, espirituais, de comunidade 

e de criação de significado que não 

são facilmente mensuráveis, mas cujo 

enorme valor acrescentado se reconhece 

e tem sido objeto de estudo da 

“economia do dar”. Este artigo apresenta 

os principais resultados do voluntariado 

ambiental levado a cabo no concelho de 

Lousada entre 2016 e 2020, estimando o 

seu valor económico e refletindo sobre o 

seu valor social.

PAlAVRAS-ChAVE

voluntariado, economia, ambiente, 

Lousada.

*milene.matos@cm-lousada.pt
1 Setor de Conservação da Natureza e Educação Ambiental, Município de Lousada, 

Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 4620-695 Lousada, Portugal

CITAÇÃO RECOMENDADA Matos M & Nunes M (2020). Voluntariado ambiental em Lousada: o essencial é invisível à econo-

mia. Lucanus – Revista de Ambiente e Sociedade, IV, 8-21.
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ABSTRACT

In the last decades, volunteering has 

gained a vast public, political and 

scientific interest. Public policies 

and parliamentary committees from 

around the world have focused on 

ways to stimulate volunteering among 

different groups, but also as a way 

to (re)inspire the spirit of community 

and solidarity, which triggered 

various forms of calculation for the 

value of volunteering and related 

research fields. The calculation of the 

importance of volunteering tends to 

focus on the economic value of the 

work done, translated by the hours 

worked and the number of volunteers. 

However, this view is simplistic and 

reductive, since the value of volunteering 

is multidimensional and includes social, 

spiritual, community and meaning 

creation aspects that are not easily 

measurable, but which enormous added 

value is recognized and has been studied 

under the “economy of giving”. This 

paper presents the main results of the 

environmental volunteering carried out in 

the municipality of Lousada between 2016 

and 2020, estimates its economic value 

and reflects on its social value.

KEywORDS

volunteering, economy, environment, 

Lousada.

O QUE É O 
VOLUNTARIADO?1 

A compreensão científica do voluntariado, nas suas múltiplas vertentes, 

remonta há décadas. Da sociologia à economia, da teologia à ética, são 

várias as ciências que se dedicam à inteleção e ao estudo do voluntariado, 

da sua importância, das motivações e justificações que o fundamentam.

As definições mais genéricas e amplamente aceites descrevem os voluntários 

como aqueles que ajudam os outros sem expectativa de recompensas mone-

tárias e o voluntariado como um tipo de atividade que visa melhorar o bem-

-estar dos outros (Mowen & Sujan 2005). Porém, o conceito de que uma pessoa 

dedique o seu tempo e energia, por vezes com sacrifício pessoal, para colabo-

rar numa causa, e, em última instância, ajudar pessoas que lhe são estranhas, 

gera fascínio e curiosidade do ponto de vista dos estudos sociais pelo que a 

comunidade científica tem procurado definições mais completas (e.g. Clary et 

al. 1998), que transmitam a complexidade da atividade voluntária.
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A noção de voluntariado significa diferentes coisas para diferentes pessoas. 

Em alguns indivíduos poderá imediatamente associar-se ao apoio à pessoa 

doente ou inválida, noutros, a outro tipo de apoio social, psicológico ou clí-

nico. Para outras pessoas, ainda, o voluntariado estará imediatamente rela-

cionado com a natureza, seja pelo combate a incêndios ou pela conservação 

da biodiversidade. Também a atividade militar, a proteção animal, a política 

e as artes são comummente relacionados com o voluntariado. Independen-

temente da tipologia do voluntariado, as ciências sociais apontam para seis 

fatores comuns, que norteiam a atividade voluntária (e.g. Penner 2002, Wid-

jaja 2010), conforme se descreve de seguida.

> Voluntarismo: a atividade é realizada por livre vontade e de forma 

consciente.

> Pouca ou nenhuma compensação material: a atividade é realizada sem 

qualquer expectativa de compensação monetária ou material. Neste 

campo podem excluir-se ajudas de custo, apoios, como refeições ligeiras, 

e despesas com a consagração dos direitos fundamentais, que garantam 

a segurança e o bem-estar do voluntário.

> Longevidade: em culturas onde a atividade voluntária é mais espon-

tânea e regular, a grande maioria dos voluntários prefere participar em 

programas de longa duração, ao invés de ações isoladas (Independent 

Sector 1999). Quer a experiência empírica, quer os estudos sobre volunta-

riado (e.g. Omoto & Snyder 1995, Penner & Finkelstien 1998) demonstram 

também que, quando iniciam atividades de voluntariado com uma base 

regular, a maioria dos indivíduos continua a participar, por vezes duran-

te muitos anos. Estes estudos sugerem, assim, que quando os voluntá-

fIGuRA 1 Voluntariado Plantar Lousada, com uma escola do concelho.
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rios se sentem comprometidos e motivados em determinado programa, 

participam regularmente, mesmo a expensas de sacrifícios de tempo e 

custos pessoais.

> Planeamento ‘positivo’: este conceito (traduzido livremente do inglês 

“planfulness”) explica que a participação em atividades de voluntariado 

é o resultado de uma cuidada ponderação e de um planeamento pessoal. 

A ciência demonstra que, antes de participar numa ação de voluntariado, 

o indivíduo tende a avaliar custos e benefícios, sentindo-se mais predis-

posto a participar ante a previsão de uma resposta emocional positiva 

e satisfatória. Trata-se, assim, de uma deliberação racional, interligada 

também à própria personalidade do voluntário. Por outro lado, as situa-

ções de emergência ou catástrofe tendem a despertar o instinto de in-

terajuda de forma mais imediata, aguda e generalizada, com a urgência 

a gerar uma motivação suplementar, e um período de decisão de parti-

cipação mais curto. Não obstante, excetuando os casos de emergência 

imediata (como prestação de auxílio na presença de um acidente), o vo-

luntariado tende a ser resultado de um processo interno ponderado e 

planeado (Penner 2002).

> Não obrigatoriedade: A tipologia de voluntariado abrangida por este ar-

tigo, que é mormente de cariz ambiental, deve necessariamente diferen-

ciar-se do apoio voluntário que determinado indivíduo se sente impeli-

do a prestar por uma certa obrigatoriedade moral. Ou seja, nesta noção 

de voluntariado não se devem incluir situações de apoio a um familiar 

ou pessoa próxima, cujos laços afetivos geram uma implícita ou explíci-

ta condição de “obrigatoriedade” (Rokach & Wanklyn 2009). Entenda-se 

que o voluntariado abnegado ou motivado por uma causa destina-se, em 

última instância, ao benefício de uma comunidade de estranhos, reves-

tindo-se de uma clara não obrigatoriedade (Dovidio & Penner 2001).

> Contexto organizacional: Sendo certo que existem pessoas que, por si 

mesmas, participam ou dinamizam atividades voluntárias sem obrigato-

riedade, resultando na ajuda de estranhos ou em defesa de uma causa (e.g. 

Colby & Damon 1992), este tipo de ações tende sobretudo a ocorrer num 

contexto organizacional. Adicionalmente, a grande maioria dos voluntá-

rios prefere atuar em ações delineadas por uma organização do que de 

forma independente. Isto coloca um certo grau de responsabilidade da ex-

periência positiva na entidade promotora do voluntariado e, consequen-

temente, na motivação e na continuidade da participação dos voluntários.

No contexto deste artigo, deve entender-se o trabalho voluntário (desenvol-

vido em Lousada) como aquele que obedece aos seis critérios explicados: 

voluntariado desenvolvido por livre vontade, sem expetativas de compen-

sação material, num programa continuado, após decisão interna pondera-
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da, sem qualquer caráter de obrigatoriedade e inserido num contexto orga-

nizacional. Esta caracterização está, de resto, alinhada com a Lei Portuguesa 

que, na Lei n.º 71/98 de 3 de novembro, define o voluntariado como “o con-

junto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desin-

teressada por pessoas no âmbito de projetos, programas e outras formas de 

intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desen-

volvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas”, excluindo-

se “as atuações que, embora desinteressadas, tenham um carácter isolado e 

esporádico ou sejam determinadas por razões familiares, de amizade e de 

boa vizinhança”. 

Importa ainda referir que, no mesmo diploma (artigo 5.º), o Estado “reco-

nhece o valor social do voluntariado como expressão do exercício livre de 

uma cidadania ativa e solidária e promove e garante a sua autonomia e plu-

ralismo” e regulamentou a promoção do voluntariado pelo Decreto-Lei n.º 

389/99, de 30 de setembro.

Assim, alinham-se em concordância com a Lei o conhecimento científico e 

a experiência empírica ao estabelecerem os princípios enquadradores do 

voluntariado (síntese do artigo 6.º da Lei n.º 71/98 de 3 de novembro, cf Ins-

tituto Português do Desporto e Juventude, I.P.):

> Solidariedade: Responsabilidade de todos os cidadãos na realização 

dos fins do voluntariado;

> Participação: Intervenção de voluntários e de entidades promotoras 

em áreas de interesse social;

> Cooperação: Concertação de esforços e de projetos de entidades promo-

toras de voluntariado;

> Complementaridade: O Voluntário não deve substituir os recursos hu-

manos das entidades promotoras;

> Gratuitidade: O Voluntário não é remunerado pelo exercício do seu vo-

luntariado;

> Responsabilidade: O Voluntário é responsável pelo exercício da ativi-

dade que se comprometeu realizar, dadas as expetativas criadas aos des-

tinatários desse trabalho voluntário;

> Convergência: Harmonização da atuação do voluntário com a cultura e 

objetivos da entidade promotora.
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A comunidade científica tem investigado e discutido as motivações para a 

participação em ações de voluntariado, existindo um conjunto alargado 

de literatura (e.g. Clary et al. 1998, Finkelstien 2009, Omoto & Snyder 1995, 

Finkelstein & Brannick 2007) explorando as motivações externas e internas 

dos indivíduos. Estas incluem, por exemplo, a qualidade das experiências 

anteriores, mas também o sentido de missão, ambições profissionais ou um 

certo alívio da culpa sentida por algum motivo. No âmbito do voluntariado 

ambiental promovido em Lousada, os autores tendem a concordar com as 

seis tipologias motivacionais propostas por Measham & Barnett (2008):

1) Contributo à sociedade;

2) Interação social;

3) Desenvolvimento pessoal;

4) Aprender acerca do ambiente;

5) Sentido genérico de ética ambiental;

6) Afeição pelo local do voluntariado.

Havendo esta consciência, enfatizada pelos repetidos comentários e testemu-

nhos dos voluntários participantes, enquanto entidade organizadora de pro-

gramas de voluntariado, o Município de Lousada tenta dar resposta a todos 

esses critérios, garantindo a perpetuação da motivação e o sentimento de rea-

lização. Ademais, acresce o respeito pelos direitos e deveres dos voluntários.

MOTIVAçõEs pARA 
O VOLUNTARIADO2

fIGuRA 3 Ferramentas usadas no voluntariado.fIGuRA 2  Voluntariado Plantar Lousada, 
com voluntários da comunidade local.
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O voluntariado não deve, de forma alguma, ser encarado como um mero 

passatempo, nem devem as entidades promotoras encarar com ligeire-

za a organização de um evento ou de um programa de voluntariado. O su-

cesso das iniciativas – do qual a mobilização e a fidelização de voluntários 

são alguns dos indicadores aplicáveis – é tão maior quanto mais consciente 

e crítica for a sua organização. 

Com o aumento das oportunidades de financiamento para programas de 

voluntariado, lamentavelmente assiste-se com alguma regularidade a ini-

ciativas que pretendem alcançar grandes indicadores quantitativos, sem 

consideração pelos qualitativos, isto é, mobilizando trabalho abnegado de 

forma massiva, em desrespeito pelos princípios fundamentais acima des-

critos. Por outro lado, muitas vezes a inconsciência manifesta-se do lado do 

voluntário, que assume a priori uma responsabilidade que acaba por não 

cumprir, com consequências que em muito dificultam (ou chegam mesmo a 

inviabilizar!) a operacionalização do programa previsto.

Num exercício de prevenção de falhas, nunca será então demais relembrar 

os direitos e deveres do voluntário, consagrados no Capítulo III da Lei de 

Bases do enquadramento jurídico do voluntariado (a já referida Lei n.º 71/98 

de 3 de Novembro).

Direitos do voluntário

a) Ter acesso a programas de formação inicial e contínua, tendo em vista o 

aperfeiçoamento do seu trabalho voluntário;

b) Dispor de um cartão de identificação de voluntário;

c) Enquadrar-se no regime do seguro social voluntário, no caso de não estar 

abrangido por um regime obrigatório de segurança social;

d) Exercer o seu trabalho voluntário em condições de higiene e segurança;

e) Faltar justificadamente, se empregado, quando convocado pela organi-

zação promotora, nomeadamente por motivo do cumprimento de missões 

urgentes, em situações de emergência, calamidade pública ou equiparadas;

f) Receber as indemnizações, subsídios e pensões, bem como outras regalias 

legalmente definidas, em caso de acidente ou doença contraída no exercício 

do trabalho voluntário;

g) Estabelecer com a entidade que colabora um programa de voluntariado 

DIREITOs E DEVEREs 
DOs VOLUNTáRIOs3
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que regule as suas relações mútuas e o conteúdo, natureza e duração do 

trabalho voluntário que vai realizar;

h) Ser ouvido na preparação das decisões da organização promotora que 

afetem o desenvolvimento do trabalho voluntário;

i) Beneficiar, na qualidade de voluntário, de um regime especial de utilização 

de transportes públicos, nas condições estabelecidas na legislação aplicável;

j) Ser reembolsado das importâncias despendidas no exercício de uma ativi-

dade programada pela organização promotora, desde que inadiáveis e devi-

damente justificadas, dentro dos limites eventualmente estabelecidos pela 

mesma entidade.

Deveres do voluntário

a) Observar os princípios deontológicos por que se rege a atividade que realiza, 

designadamente o respeito pela vida privada de todos quantos dela beneficiam;

b) Observar as normas que regulam o funcionamento da entidade a que 

presta colaboração e dos respetivos programas ou projetos;

c) Atuar de forma diligente, isenta e solidária;

d) Participar nos programas de formação destinados ao correto desenvolvi-

mento do trabalho voluntário;

e) Zelar pela boa utilização dos recursos materiais e dos bens, equipamentos 

e utensílios postos ao seu dispor;

f) Colaborar com os profissionais da organização promotora, respeitando as 

suas opções e seguindo as suas orientações técnicas;

g) Não assumir o papel de representante da organização promotora sem o 

conhecimento e prévia autorização desta;

h) Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário de acordo 

com o programa acordado com a organização promotora;

i) Utilizar devidamente a identificação como voluntário no exercício da sua 

atividade.

fIGuRA 4 
Plantar Lousada.
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A IMpORTâNCIA 
DO VOLUNTARIADO4

A prática do voluntariado tem ganho um vasto interesse público e político 

nas últimas décadas. As políticas públicas e comissões parlamentares de 

várias partes do mundo têm-se debruçado sobre formas de estimular o volun-

tariado entre diversos grupos, das crianças aos idosos, como forma de contri-

buir para o bem-comum, mas também como forma de (re)inspirar o espírito 

de comunidade e solidariedade. As Nações Unidas declararam 2001 como o 

Ano dos Voluntários, o que intensificou as discussões e iniciativas políticas 

nacionais e internacionais de promoção do voluntariado, dando-lhe também 

relevância na comunicação social, com repercussões na própria vontade e 

motivação de potenciais voluntários. Este movimento global pelo voluntaria-

do fundamentou-se ainda nas ciências sociais, que davam conta de um (pre-

sumido?) declínio da comunidade cívica e da erosão do capital social (Dekker 

& Halman 2003), apontando o voluntariado como um possível indicador da 

sua recuperação. Esta perceção agravou-se particularmente durante a grande 

crise económica que abalou o mundo a partir de 2008, quando a colaboração e 

a iniciativa solidária se tornaram imprescindíveis na mitigação de um núme-

ro incalculável de problemas de todo o tipo e às mais diversas escalas.

O cálculo da importância do voluntariado tende a centrar-se no valor económi-

co do trabalho efetuado, traduzido pelas horas de trabalho e número de volun-

tários. Porém, esta visão é simplista e redutora, já que o valor do voluntariado 

é multidimensional e inclui aspetos sociais, espirituais, de comunidade e de 

criação de significado que não são facilmente mensuráveis, mas cujo enorme 

valor acrescentado se reconhece e tem sido objeto de estudo da “economia do 

dar” (Kahl 2019). A paixão e entrega dos voluntários tem um valor imaterial ao 

qual nenhum indicador numérico poderá alguma vez fazer justiça. Também a 

título individual, o voluntariado aporta um vasto leque de benefícios que aca-

bam por ter repercussões na saúde pública global e nas comunidades como 

um todo, nomeadamente ao promover a saúde mental e social.

Os vários estudos de quantificação da importância do voluntariado demons-

tram que esta é uma atividade-chave em qualquer sociedade onde decorre, 

resultando em políticas de voluntariado cada vez mais estruturantes e digni-

ficantes. 

Não devendo constituir um fim por si, e apesar da já explicada visão redu-

tora que transmite, a quantificação económica do voluntariado ganha rele-

vância no contexto da sua sustentação política e pública, na comunicação e 

na definição de programas cada vez mais idóneos.

fIGuRA 5 Voluntariado 
Plantar Lousada, com 
jovens universitários.
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A título de exemplo, e para que se transmita a dimensão de escala do 

“valor do voluntariado”, apresentam-se alguns casos de quantificação 

económica, todos de sociedades com maior tradição de participação 

cívica:

No Estado de Victoria, na Austrália, o valor total do voluntariado em 

2006 estimou-se em cerca de 16,4 mil milhões de dólares australia-

nos (ca. 10 mil milhões de euros). Porém, no contexto deste artigo, 

deve excluir-se deste número o tempo dedicado a cuidar de amigos e 

familiares (voluntariado informal), pelo que o valor do voluntariado 

organizado totalizou 4,9 mil milhões de dólares, apenas contando o 

tempo de serviço e sem contabilizar o valor de deslocações e outros 

investimentos pessoais (Department of Planning and Community 

Development 2012).

Nos Estados Unidos da América, estima-se que o voluntariado tenha 

tido um valor equivalente a 167 mil milhões de dólares americanos 

(ca. 141 mil milhões de euros), com cerca de um terço dos ameri-

canos a prestar voluntariado organizado pelo menos uma vez por 

ano (2018 Volunteering in America Report – https://www.national-

service.gov/). Este valor é o equivalente a cerca de 80% do Produto 

Interno Bruto de Portugal em 2019.

No Canadá, estima-se que o voluntariado comunitário em 2017 te-

nha gerado um valor de 55,9 mil milhões de dólares canadianos (ca. 

35,7 mil milhões de euros), o equivalente a 2,6% do Produto Interno 

Bruto do país. Para facilitar a compreensão desta dimensão: se o vo-

luntariado fosse um setor económico, empregaria no Canadá tantas 

pessoas quanto as que trabalham no setor da educação (The Confe-

rence Board of Canada 2018).

Na Escócia, em 2018, o valor do voluntariado formal cifrou-se em 

cerca de 2,3 mil milhões de libras (2,5 mil milhões de euros). Soman-

do o voluntariado informal, o valor dispara para 5,5 mil milhões de 

libras (2018 Scottish Household Survey).

Em todos estes casos, a fórmula de cálculo segue um modelo semelhan-

te que multiplica o número de horas de voluntariado pelo número de 

voluntários e pelo valor do salário médio da região, acrescidos de 20%, 

que representam os encargos sociais que teriam de ser pagos a traba-

lhadores remunerados. No cálculo deve ainda considerar-se ou excluir-

-se o valor das deslocações suportadas pelos voluntários, explicando 

a decisão. Na próxima secção será apresentado o cálculo do valor eco-

nómico do voluntariado ambiental realizado em Lousada, seguindo a 

mesma metodologia.

fIGuRA 6 
Voluntariado Plantar 
Lousada, aberto a 
todas as idades.

fIGuRA 7 Construção de 
um charco para a vida 
selvagem, com um grupo 
de jovens voluntários 
estrangeiros. 
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As experiências de voluntariado ambiental desenvolvidas no concelho 

de Lousada desde 2016 inscrevem-se na Estratégia Municipal para a Sus-

tentabilidade (descrita, por exemplo, em Nunes & Matos 2020), que tem o cla-

ro objetivo de envolver a comunidade quer nos processos de decisão, quer 

na posterior implementação dos projetos ambientais definidos.

O voluntariado ambiental estende-se aos vários grupos etários e tem diver-

sos propósitos, estruturando-se, na prática, em vários projetos que contam 

com objetivos, metodologias e recursos próprios.

A tabela abaixo sumaria o âmbito das várias tipologias de voluntariado já 

desenvolvidas, entre setembro de 2016 e agosto de 2020, bem como os prin-

cipais resultados alcançados.

VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL EM LOUsADA5

Projeto Objetivos Público-alvo N.º de 

voluntários

N.º de horas 

de voluntariado

Principais resultados 

Plantar lousada Renaturalização 

do território

Todos 5 700 12 000 +50000 árvores plantadas 

+20 hectares restaurados

lousada 

Guarda Rios

Proteção de rios 

e ribeiras

Famílias 

e escolas

835 3 340 +15000 litros de lixo 

recolhidos 

+14 km de linhas de água 

sob monitorização

lousada 

Charcos

Conservação 

e criação de 

charcos para 

a vida selvagem

Famílias 

e escolas

620 2 480 +16 charcos construídos

Voluntariado 

Internacional

Requalificação 

ambiental de 

áreas degradadas

Jovens 

estrangeiros 

(18 - 30 anos)

80 7 680 +7 hectares de plantas 

invasoras controladas

Contributo nos restantes 

projetos

Voluntariado 

jovem

Beneficiação da 

biodiversidade

Jovens 

portugueses 

(18 - 30 anos)

45 1 800 Apoio na valorização 

da Rede de MicroReservas 

do concelho

Contributo nos restantes 

projetos

Gigantes 

Verdes

Valorização 

do património 

arbóreo

Jovens e 

adultos

15 1 468 +3000 árvores de grande 

porte caracterizadas

Total 7 295 28 768

TABElA I Principais resultados alcançados em iniciativas de voluntariado ambiental realizadas entre setembro de 2016 e agosto 
de 2020, no concelho de Lousada.
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O valor deste voluntariado é, de certo modo, imensurável, uma vez que 

sem este apoio abnegado as próprias iniciativas não fariam sentido e não 

se realizariam. Quer isto dizer que o voluntariado se reveste de “custos de 

oportunidade” e da própria plausibilidade da existência da ação ambiental. 

Até certa medida, poderia argumentar-se que, sem voluntários, a autarquia 

não teria sido capaz de concretizar a sua Estratégia para a Sustentabilidade, 

com sérios prejuízos para todos, ao manter-se a progressiva degradação dos 

ecossistemas e, assim, a habitual hipoteca do capital natural e social do mu-

nicípio. Lousada poderá agora esperar melhor qualidade de vida, mais saúde 

e ecossistemas mais funcionais como resultado da ação voluntária.

O voluntariado alavancou todos os impressionantes resultados alcançados 

nos últimos quatro anos, que, inclusivamente, resultaram no reconheci-

mento internacional (Lousada Transformative Action Award 2019 − https://

tinyurl.com/transformativeLlousada). Estes “custos de oportunidade”, que 

valorizam o território e contribuem para a sua projeção, o sentimento cole-

tivo de orgulho e pertença, com todos os benefícios sociais e mentais daí ad-

vindos, são, literalmente, incalculáveis. Isto é, seria impossível colocar um 

“preço” justo e economicamente indefetível neste valor. Convidam-se todos 

os estimados leitores a analisar os resultados individuais de cada projeto 

mencionado, por consulta do sítio da autarquia https://www.cm-lousada.

pt/p/educacao-ambiental

Como mero exercício de análise financeira, e seguindo o modelo de cálculo 

atrás descrito, poderemos tentar estimar o valor financeiro imediato inves-

tido pelos voluntários “Lousada Ambiente” neste últimos quatro anos. Se-

gundo a base de dados PORDATA (www.pordata.pt), o valor do salário mensal 

médio em Lousada, em 2018, foi de 821,7 €. O número de horas acrescidas dos 

encargos sociais que lhes seriam correspondentes respresentam aproxima-

damente 180 000 €. Se a este investimento de mão-de-obra acrescentarmos o 

valor das deslocações suportadas pelos voluntários, o valor total ultrapassa 

os 200 000 €. Por ano, o voluntariado ambiental representa, assim, um mon-

tante aproximado de 50 000 €, num concelho que ocupa 96 km2 e tem cerca 

de 47 000 habitantes.

fIGuRA 8  Voluntariado Lousada Guarda Rios: 
remoção de vegetação infestante e desobstrução 
do leito do rio Mezio.
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 O voluntariado ambiental formal realizado no 
concelho de Lousada entre 2016 e 2020 representa 
um valor de investimento, por parte dos voluntários, 
que ultrapassa os 200 000 €. Porém, o valor material 
e imaterial daí advindo é incalculável.”

“

Reforça-se que estes cálculos se referem apenas ao voluntariado formal em 

iniciativas ambientais organizadas pela autarquia. Exclui-se, assim, o volun-

tariado informal ou de proximidade, bem como o voluntariado realizado nou-

tras áreas (e.g. social, cultura, saúde) ou promovido por outras instituições.

O voluntariado ambiental formal contou com mais de 7 000 voluntários, 

aproximadamente dos quatro aos noventa anos de idade, a título individual 

ou em representação de entidades, que totalizam mais de 70, entre escolas, 

empresas, universidades, associações, grupos culturais e grupos cívicos. Co-

letivamente, quase 29 000 horas de trabalho foram oferecidas de forma ab-

negada, em prol da melhoria ambiental. Compreendendo a profunda impor-

tância deste comprometimento da sociedade civil, a autarquia tenta sempre 

dignificar o seu trabalho, prestando particular atenção aos princípios do 

voluntariado e aos direitos (e deveres) plasmados no enquadramento deste 

artigo. Assim, as iniciativas formalmente organizadas disponibilizam aos 

voluntários pelo menos seguro de acidentes e uma refeição ligeira, podendo 

também ser ofertados brindes, como t-shirts, numa tentativa de fomentar o 

espírito de grupo. Desta forma, o voluntariado acabou por resultar também 

num (re)investimento considerável na economia local. 

Nota de conclusão e Agradecimento

A senda ambiental a trilhar no concelho de Lousada é, ainda, muito longa. 

Todavia, cada passo dado encurta as distâncias. Se uma multidão trabalhar 

conjuntamente, a realidade de vivermos num concelho mais limpo, ecolo-

gicamente funcional e socialmente justo, será cada vez mais palpável. De-

pois da Revolução Industrial do século XIX e da Revolução Digital do século 

XX, caberá a todos operar a Revolução Verde que, esperançadamente, se irá 

empreender no século XXI. As palavras de reconhecimento e gratidão da 

autarquia lousadense a todas os voluntários e entidades que se envolveram 

na missão ambiental coletiva serão sempre parcas e insuficientes. A todos, 

um encarecido obrigado!

fIGuRA 10 Voluntariado Plantar 
Lousada, com uma escola do 
concelho. 

fIGuRA 9 Voluntariado no 
âmbito do projeto Casa-Ninho: 
construção de caixas-ninho 
para aves.
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DANIElA BARBOSA¹*, MIlENE MATOS¹, MANuEl NuNES¹

RESuMO

Lousada Guarda Rios é um projeto de 

envolvimento social que tem como 

objetivos a conservação e monitorização 

do estado ecológico dos espaços fluviais 

do concelho de Lousada, através do 

estudo, sensibilização ambiental e 

participação pública. O projeto assenta em 

quatro eixos de atuação: i) mapeamento 

e caracterização dos principais cursos de 

água do concelho, nomeadamente rios e 

ribeiras; ii) envolvimento social através 

da criação de patrulhas Guarda Rios e da 

monitorização cidadã dos troços de rio 

e ribeira adotados; iii) ações de melhoria 

ambiental dos troços identificados como 

prioritários; iv) ações de fiscalização 

formal das ameaças identificadas e/

ou reportadas. Desde 2018 foram 

caracterizados 166 troços de 250 m de 

extensão cada, nos rios Sousa, Mezio e 

ribeiras de Vilar, Caíde, Meinedo, Barrosas, 

Boim, Fontão e Pontarrinhas, tendo sido 

identificados 105 troços como prioritários 

ao nível da intervenção, devido à poluição 

da água, presença de resíduos no leito 

lOuSADA GuARDA RIOS: 
A CIDADANIA ATIVA 
NA PROTEÇÃO DOS 
RECuRSOS NATuRAIS

* dbarbosa.bio@gmail.com

1 Setor de Conservação da Natureza e Educação Ambiental, Município de Lousada, 

Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 4620-695 Lousada, Portugal

ou nas margens, impossibilidade de 

acesso ao curso de água e/ou erosão das 

margens. Dos 121 troços disponíveis para 

adoção, foram adotados 57. As atividades 

de melhoria ambiental já envolveram 

835 participantes na recolha de cerca 

de 2,5 toneladas de resíduos sólidos, no 

restauro de aproximadamente 2 km de 

margens erodidas e, ainda, na plantação 

de 334 árvores/arbustos nativos. Das 57 

ocorrências problemáticas fiscalizadas, 

44 acabaram por ser solucionadas. 

Lousada Guarda Rios reforça a consciência 

ambiental coletiva e estabelece assim 

um exemplo modelo de boas práticas, 

replicável nas autarquias vizinhas e em 

outras áreas geográficas, pelo que se 

prevê a sua continuação em todos os eixos 

de atuação.

PAlAVRAS-ChAVE

conservação, ecossistemas fluviais, 

envolvimento social, monitorização, 

voluntariado.

CITAÇÃO RECOMENDADA Barbosa D, Matos M & Nunes M (2020). Lousada Guarda Rios: a cidadania ativa na proteção dos 

recursos naturais. Lucanus – Revista de Ambiente e Sociedade, IV, 22-47.
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ABSTRACT

Lousada Guarda Rios is a social 

engagement project that aims to 

protect and monitor the ecological 

condition of river ecosystems in the 

Lousada municipality, through study, 

environmental awareness and public 

participation. The project is based 

on four main areas: i) mapping and 

characterization of the main water 

courses in the municipality; ii) social 

engagement through the creation 

of Guarda Rios patrols and citizen 

monitoring of the river and stream 

sections adopted; iii) environmental 

improvement actions on priority 

sections; iv) formal inspection actions 

for identified and/or reported threats. 

Since 2018, 166 sections of 250 m 

have been characterized at the rivers 

Sousa and Mezio, and at Vilar, Caíde, 

Meinedo, Barrosas, Boim, Fontão and 

INTRODUçÃO1 

Pontarrinhas streams. 105 sections have 

been identified as priorities in terms of 

water pollution, presence of waste in 

the bed or in the margins, impossibility 

of access to the watercourse, and / or 

erosion of the margins. Of the 121 sections 

available for adoption, 57 were adopted. 

The environmental improvement activities 

have already involved 835 participants in 

the collection of about 2.5 tonnes of solid 

waste, in the restoration of approximately 

2 km of eroded banks and, in addition, 

in the plantation of 334 native trees / 

shrubs. Of the 57 problematic occurrences 

inspected, 44 were solved. Lousada 

Guarda Rios reinforces the collective 

environmental awareness and thus 

establishes an  example of good practices, 

replicable in neighboring municipalities 

and other geographical areas.

KEywORDS

conservation, river ecosystems, social 

involvement, monitoring, volunteering

1.1 
Apesar de as águas doces representarem uma ínfima fração da hidrosfera, os 

ecossistemas fluviais estão entre os mais biodiversos do planeta, abrigan-

do aproximadamente 6% de todas as espécies conhecidas (Feio & Ferreira 2019).

Os ecossistemas fluviais fornecem serviços de inestimável valor para o ser 

humano. As galerias ribeirinhas constituem um sistema de interface entre o 

meio aquático e o meio terrestre, cuja composição florística e estrutural, ca-

racterizada na nossa região por amiais (amieiros, Alnus glutinosa), salgueirais 

arbóreo-arbustivos (salgueiros, Salix atrocinerea), freixiais (freixos, Fraxinus 

IMpORTâNCIA DOs 
ECOssIsTEMAs fLUVIAIs
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A crescente concentração da população mundial 
junto aos cursos de água é um indicador da 
importância civilizacional inegável que os rios 
e ribeiras acarretam.”

“

angustifolia), e mais raramente olmedos (ulmeiros, Ulmus minor) está adap-

tada a rigorosos regimes de caudais, torrenciais e intermitentes. Estes siste-

mas prestam diversas funções físicas, biológicas e ecológicas uma vez que, 

dependendo do seu grau de conservação e integridade, são refúgios de flora e 

fauna, atenuam cheias, minimizam a erosão e as flutuações de temperatura 

nas águas, retêm nutrientes da lixiviação e fornecem alimento para os consu-

midores, na forma de matéria orgânica. (Aylward et al. 2005).

No domínio sociocultural são várias as funções recreativas e educativas 

que estes ecossistemas nos fornecem, tais como a melhoria da qualidade 

da paisagem e a oferta de áreas de lazer, de turismo de natureza e de educa-

ção ambiental. Relativamente aos valores económicos, os usos da madeira, 

a produção de mel proveniente de ulmeiro (Ulmus minor) e pilriteiro (Cra-

taegus monogyna), o aproveitamento da folhagem do freixo e ulmeiro para 

forragem, o fabrico de bebidas alcoólicas (pilriteiro), os usos na alimentação 

(e.g. poejo, Mentha pulegium), os usos medicinais do sabugueiro (Sambucus 

nigra) e do salgueiro, os usos cosméticos (erva-sabão, Saponaria officinalis) 

e o uso dos ramos de alguns salgueiros (Salix spp.) e do sanguinho-de-água 

(Frangula alnus) em cestaria são algumas das aplicações proporcionadas.

A crescente concentração da população mundial junto aos cursos de água é 

um indicador da importância civilizacional inegável que os rios e ribeiras 

acarretam. A disponibilidade de água em grandes quantidades permitiu o 

aparecimento da agricultura e a consequente sedentarização das popula-

ções, da qual resultaram as primeiras dinâmicas sociais. Moveu moinhos, 

minérios e as primeiras máquinas da revolução industrial, sendo que, hoje 

em dia, cerca de 40 – 50% da eletricidade que consumimos em Portugal é pro-

duzida nas centrais hidroelétricas (APREN 2019). Os rios delimitam muitas 

das atuais fronteiras administrativas e não é por acaso que a maior parte 

das capitais nacionais são por eles atravessadas. São também espelhos da 

capacidade de inovação humana, através da construção de grandes obras de 

engenharia, nomeadamente pontes, diques, canais e barragens. Como vias 

de comunicação fomentaram novas dinâmicas comerciais e industriais e, 

em relevos adversos, os vales abertos pelos rios proporcionaram a existên-

cia de caminhos-de-ferro e autoestradas.
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1.2 
Ao longo da história do Homem, os rios têm sido utilizados de forma mais 

intensiva do que qualquer outro sistema natural (Arthington & Wel-

comme 1995). Durante muito tempo, as pessoas viraram as costas aos rios, 

restringindo-os aos seus usos industriais e comerciais, depauperando as 

funções sociais desempenhadas por estes ecossistemas, convertendo-os em 

locais de despejo de detritos orgânicos e inorgânicos de uma civilização ur-

bana em crescimento (Halgand 2010). Nas últimas décadas, a diminuição dos 

índices de biodiversidade nos ecossistemas aquáticos continentais ocorre-

ram com maior rapidez do que os verificados nos ecossistemas terrestres 

(Saunders et al. 2002). Estes sistemas estão, assim, entre os mais alterados 

do planeta, tendo sofrido pressões intensas de diversos tipos. De uma forma 

necessariamente muito resumida, estas pressões podem exercer-se: 

> ao nível qualitativo, desencadeando alterações físico-químicas na água, 

através de focos pontuais de contaminação por águas residuais urbanas e 

industriais e/ou focos de poluição difusa, como a existente em zonas agríco-

las, associada ao uso de adubos, pesticidas e fertilizantes; 

> ao nível quantitativo, através da extração desregrada para consumo hu-

mano, rega ou indústria; 

> ao nível hidromorfológico, devido à extração de inertes, à construção de 

infraestruturas transversais (barragens e açudes), à artificialização do leito 

com revestimentos rígidos ou impermeáveis e/ou margens construídas com 

muros e, ainda, por alterações ao nível dos usos do solo, provocadas pela ur-

banização associada a perdas de floresta ou área agrícola, responsáveis pela 

impermeabilização e consequente alteração da hidrologia (Doadrio 2002; 

Moreira et al. 2002). 

Estas problemáticas, a par das ameaças biológicas – tais como a introdução 

de espécies exóticas que adquirem comportamento invasor, como o lagos-

tim-vermelho-do-louisiana (Procambarus claarki), a carpa (Cyprinus carpio), 

o alburno (Alburnus alburnus), a cana (Arundo donax), o jacinto-de-água (Ei-

chhornia crassipes) ou a mimosa (Acacia dealbata) – são os fatores que mais 

contribuem para o declínio das espécies aquáticas, nomeadamente da fau-

na piscícola (Collares-Pereira & Cowx 2004; Cabral et al. 2006).

AMEAçAs
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1.3 
No ano de 2000, a Diretiva n.º  2000/60/CE, de 23 de outubro – Diretiva 

Quadro da Água (DQA), veio transformar o conceito de água, tendo esta 

deixado de ser interpretada como património comercial e passando a ser 

reconhecida como património natural, oficialmente protegido, independen-

temente da sua utilização. A DQA representa o quadro de ação estabelecido 

pela União Europeia no domínio da política da água e foi transposta para a 

ordem jurídica nacional através da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro – Lei 

da Água. Este diploma estabelece as bases e o quadro institucional para a 

gestão sustentável das águas e determina a elaboração dos Planos de Gestão 

de Região Hidrográfica (PGRH), que são instrumentos de planeamento que 

visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das 

bacias hidrográficas, no sentido de ser atingido o “Bom Estado Ecológico” 

das massas de água. A competência para a elaboração e gestão dos PGRH 

está cometida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.).

Em Portugal, a APA, I.P. exerce as funções de Autoridade Nacional da Água, 

com as seguintes atribuições:

• Propor, desenvolver e acompanhar a execução da política nacional dos re-

cursos hídricos, de forma a assegurar a sua gestão sustentável, bem como ga-

rantir a efetiva aplicação da Lei da Água e demais legislação complementar;

• Assegurar a proteção, o planeamento e o ordenamento dos recursos hí-

dricos;

• Promover o uso eficiente da água e o ordenamento dos usos das águas;

• Emitir títulos de utilização dos recursos hídricos e fiscalização do cum-

primento da sua aplicação, de acordo com o decreto-lei nº 226-A/2007, de 

31 de maio;

• Aplicar o regime económico e financeiro dos recursos hídricos;

• Estabelecer e implementar programas de monitorização dos recursos 

hídricos;

• Gerir situações de seca e de cheia, coordenar a adoção de medidas ex-

cecionais em situações extremas de seca ou de cheias e dirimir os dife-

rendos entre utilizadores relacionados com as obrigações e prioridades 

decorrentes da Lei da Água e diplomas complementares;

• Promover a conciliação de eventuais conflitos que envolvam utilizado-

res de recursos hídricos, nomeadamente, promovendo o recurso a arbi-

tragens, cooperando na criação de centros de arbitragem e estabelecendo 

acordos com centros de arbitragem institucionalizados já existentes;

LEgIsLAçÃO ApLICáVEL
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1.4 

Com a implementação da DQA passou a ser obrigatório monitorizar regular-

mente os rios de toda a Comunidade Europeia com indicadores biológicos 

(algas, plantas aquáticas, invertebrados e peixes) e fazer o levantamento das 

pressões que afetam estes ecossistemas. São vários os aspetos inovadores vi-

sados, tais como: a obrigação de todos os países membros em recuperar as 

suas massas de água para o ”Bom Estado Ecológico”, o estabelecimento de 

cooperações para a gestão de rios transfronteiriços e ainda o fomento da par-

ticipação ativa das organizações não-governamentais (ONGs) e comunidades 

locais na gestão dos recursos aquáticos. Na Lei da Água, destacam-se, entre ou-

tros, os princípios da gestão integrada das águas e dos ecossistemas aquáticos 

e terrestres associados, da prevenção e correção, prioritariamente na fonte. 

As medidas de proteção dos recursos hídricos contemplam a valorização am-

biental e paisagística, a conservação e a renaturalização das linhas de água, 

assim como das zonas envolventes, visando a prossecução dos objetivos am-

bientais referentes ao bom estado e bom potencial das massas de água.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das 

Nações Unidas, aprovada em setembro de 2015 por 193 membros, decla-

ra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Agenda tem como 

finalidade a criação de um novo modelo global para acabar com a pobre-

za, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e 

combater as alterações climáticas, abordando as várias dimensões do desen-

volvimento sustentável (social, económico e ambiental). Para a sua concre-

tização, é imperativo que as entidades públicas e privadas integrem estas 

metas nas suas tomadas de decisão e que contribuam com o seu poder de 

inovação para um futuro mais sustentável e inclusivo.

Os ecossistemas ribeirinhos revestem-se de particular potencial para a 

sensibilização ambiental das populações que residem na sua proximidade, 

particularmente no que respeita à temática da água, cursos de água e bio-

diversidade associada, bem como ao papel dos cidadãos na proteção e sal-

vaguarda destes recursos naturais. Os rios valorizam o território, através da 

possibilidade do desenvolvimento de projetos de voluntariado e participa-

ção pública, criando maior consciência ambiental, promovendo a cidadania 

ativa e o respeito pelos valores naturais, enquanto simultaneamente criam 

um sentido de pertença, apropriação e de orgulho nos valores locais jun-

Os RIOs NO CONTExTO 
DOs OBjETIVOs DO 
DEsENVOLVIMENTO 
sUsTENTáVEL
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LOUsADA gUARDA RIOs2 
2.1 

to das populações. Os benefícios elencados dão resposta à prossecução dos 

ODS2030 – 3. Saúde de Qualidade, 4. Educação de Qualidade, 6. Água Potável 

e Saneamento, 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis, 13. Ação climática, 

14. Proteger a Vida Marinha, 15. Proteger a Vida Terrestre, 16. Paz, Justiça e 

Instituições Eficazes e 17. Parcerias para a Implementação dos Objetivos, 

garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais assumidos por Por-

tugal, nos quais se destaca o Acordo de Paris e o Plano Nacional da Água.

O Município de Lousada tem vindo a adotar uma estratégia municipal 

para a sustentabilidade assente em cinco eixos: educação ambiental e 

divulgação científica, investigação e conservação da natureza, envolvimen-

to social, ações infraestruturais e sustentabilidade interna. Declarou 2017 

como o Ano Municipal do Ambiente e Biodiversidade e desafiou os muníci-

pes a participar nas diversas iniciativas ambientais então em curso, como 

os projetos Plantar Lousada, BioLousada, Lousada Charcos, BioEscola, Lixo 

Sustentável, BioFest ou as ações do projeto europeu IMPRINT+. A implemen-

tação destas e de outras iniciativas, ao longo dos anos, permitiu a promoção 

de boas práticas ambientais, inspirou e apoiou formas alternativas de cria-

ção de áreas de conservação, gerou oportunidades de emprego e promoveu 

a consciencialização ambiental coletiva. Em 2020 foi instituído o Ano Mu-

nicipal para a Ação Climática e é criado o projeto de educação ambiental 

BioSénior, orientado para a população sénior, no sentido de criar uma socie-

dade participativa, com oportunidades direcionadas de forma transversal a 

todos os setores. A proteção do património arbóreo do concelho ganhou um 

novo comprometimento, com a instituição do Regulamento de Gestão do Ar-

voredo e Espaços Naturais Municipais. De forma a promover o património 

ambiental e cultural do território do Vale do Sousa Superior, com benefícios 

sociais, económicos e ambientais (envolvendo o turismo, o lazer, a floresta 

ENQUADRAMENTO 
NA EsTRATÉgIA MUNICIpAL 
pARA A sUsTENTABILIDADE
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e a agricultura) alinhados na temática da economia verde, a 18 de setembro 

de 2020 foi também constituída a Paisagem Protegida Local do Sousa Supe-

rior (PPSS), que classifica uma área de 1609 hectares.

Em todo este contexto de comprometimento autárquico para com a susten-

tabilidade, o projeto Lousada Guarda Rios foi criado em setembro de 2018 

como forma de melhorar os recursos hídricos do concelho e trabalhar a sua 

salvaguarda.

O projeto Lousada Guarda Rios tem como objetivos principais caracteri-

zar, conservar, restaurar e monitorizar os ecossistemas lóticos do con-

celho, sensibilizar a população lousadense para a sua importância e envol-

vê-la na sua proteção. A educação ambiental que fundamenta o projeto foca, 

assim, as temáticas da água, cursos de água e biodiversidade associada, bem 

como a responsabilidade socioambiental dos cidadãos na proteção e salva-

guarda desses recursos naturais.

A metodologia do projeto Lousada Guarda Rios assenta nos seguintes ei-

xos de atuação:

i) Mapeamento e caracterização dos principais cursos de água do conce-

lho, nomeadamente rios e ribeiras;

ii) Envolvimento social através da criação de patrulhas Guarda Rios e da 

monitorização cidadã dos troços de rio e ribeira adotados;

iii) Ações de melhoria ambiental dos troços identificados como prioritários;

iv) Ações de fiscalização formal das ameaças identificadas e/ou reportadas.

2.2 OBjETIVOs

2.3 METODOLOgIA 
E REsULTADOs
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2.3.1 
Relativamente à hidrografia, a totalidade do concelho de Lousada é dre-

nada pelo rio Sousa, que atravessa o concelho no sentido NE-SO, e pelo 

rio Mezio no sentido N-S, afluente do primeiro. Por sua vez, a maior parte 

do concelho integra a bacia hidrográfica do Douro, embora o extremo norte 

integre a bacia do Ave, evidenciando a existência de características de tran-

sição entre os rios Douro e Minho.

Para além dos dois rios principais, o território de Lousada é igualmente fér-

til em pequenos cursos de água permanente que estabelecem sub-bacias hi-

drográficas de menor amplitude, subsidiárias tanto do Sousa como do Mezio 

e que, de um modo geral, se encontram relativamente bem individualizadas 

em termos orográficos e geográficos. Assim, enquanto os cursos de água que 

têm origem nos relevos circunscritos à metade Este do concelho (ribeira de 

Barrosas, ribeira de Caíde, ribeira de Pontarrinhas, ribeira de Boim, ribeira 

de Vilar, ribeira de Brolhães e ribeira de Meinedo) drenam as suas águas no 

rio Sousa, os ribeiros e ribeiras que nascem na vertente Sul do complexo 

montanhoso das serras de Campelos e Maragotos e na serra de Santiago, 

portanto na metade Oeste do concelho de Lousada (ribeira de Nespereira, rio 

de Moinhos e ribeira do Fontão), desaguam no rio Mezio. 

O primeiro passo do projeto Lousada Guarda Rios foi a determinação do pon-

to de referência e, portanto, dos cursos de água elencados acima, foram ava-

liados os rios Mezio e Sousa e as ribeiras de Vilar, Caíde, Meinedo, Barrosas, 

Boim, Fontão e Pontarrinhas que, no concelho de Lousada, totalizam uma 

extensão de aproximadamente 53 km e abrangem  as freguesias de Lustosa, 

Sousela, Covas, Ordem, Casais, Nevogilde, Silvares, Boim, Santa Margarida, 

São Miguel, Cernadelo, Torno, Vilar do Torno e Alentém, Aveleda, Caíde de 

Rei e Meinedo (Fig. 1).

Para se proceder à sua caracterização, as linhas de água foram divididas em 

troços de 250 metros. Devido à falta de condições de acesso e visibilidade 

durante o trabalho de campo, por exemplo devido à presença de vedações, 

silvados e/ou milheirais intransponíveis, partes destes cursos de água não 

foram caracterizadas, limitando a caracterização a 166 troços. Cada troço 

foi referenciado com coordenadas GPS (WGS84) no terreno e com recurso à 

carta militar escala 1:15000 do concelho de Lousada e ao Google Earth. 

O trabalho referente à fase de caracterização estendeu-se entre outubro e 

fevereiro de 2018, sendo cada troço caracterizado de acordo com os seguin-

tes parâmetros: 

Cursos de água: 
mapeamento e caracterização
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Características do leito

• Profundidade média (cm), em categorias: 1) <10; 2) 10-30; 3) 30-50; 4) 50-

100; 5) >100; 6) indeterminada;

• Largura média (m);

• Tipo de fundo: 1) calhaus; 2) areia; 3) lodo; 4) artificial; 5) indeterminado;

• Velocidade da água, em categorias: 1) muito rápida; 2) rápida; 3) média; 

4) lenta; 5) parada;

• Transparência da água: 1) límpida; 2) pouco turva; 3) turva; 4) muito turva;

• Vegetação aquática presente no leito do rio: 1) abundante; 2) escassa; 3) 

ausente.

Características da margem

• Tipo de substrato: 1) rocha nua; 2) terra (com vegetação); 3) semiartificial 

(empedrado com terra e vegetação); 4) artificial (empedrado, cimentado);

• Declive: 1) suave; 2) inclinado; 3) vertical;

• Estrutura: 1) margens estáveis com vegetação ribeirinha contínua e 

estruturalmente complexa (árvores e arbustos); sem sinais de erosão; 2) 

margens estáveis, mas com vegetação ribeirinha fragmentada; alguns 

troços sem vegetação; 3) margens pouco consolidadas mantidas por uma 

vegetação dispersa de herbáceas e arbustos; 4) margens com vegetação 

muito escassa, rebaixadas por erosão evidente;

• Vegetação presente nas margens do rio: 1) arvoredo cerrado; 2) arvoredo 

espaçado; 3) árvores isoladas; 4) arbustos; 5) herbáceas;

• Poluição: 1) presente; 2) ausente.

Caracterização da área circundante

• Caracterização da área circundante – macrohabitats presentes na pai-

sagem, num raio de 50m: 1) floresta nativa; 2) eucaliptal ou pinhal; 3) aca-

cial; 4) matos; 5) solo nu; 6) prados; 7) agricultura; 8) urbano; 9) outros;

• Construções na área circundante – construções no rio/ribeira ou na área 

circundante, num raio de 50m: 1) azenhas/moinhos; 2) açudes; 3) pontes; 

4) saídas de esgotos; 5) canais de rega; 6) poços; 7) tanques; 8) minas;

• Registo de espécies exóticas/invasoras: listagem das espécies exóticas/

invasoras observadas no local.

• Registo de flora nativa: listagem das espécies de plantas nativas obser-

vadas no local.

• Registo de fauna nativa: listagem das espécies de animais nativos ob-

servadas no local.

Esta caraterização permitiu identificar troços de particular interesse do 

ponto de vista da recuperação e da conservação, permitindo a priorização 

das intervenções futuras. Adicionalmente, a informação obtida foi muito 

relevante para organizar as ações de fiscalização formal.



32 LUCANUS

2.3.2 
Até ao momento, o projeto não avaliou parâmetros químicos nem ecotoxi-

cológicos, sendo que a avaliação feita se baseia exclusivamente em indi-

cadores observáveis no terreno, incluindo as biocenoses presentes. Com base 

nos dados recolhidos e numa análise mais empírica, de um modo geral, os 

cursos de água do concelho de Lousada apresentam uma condição ecológica 

de qualidade média-baixa, devendo evidenciar-se a existência de um elevado 

número de troços de qualidade baixa e muito poucos de qualidade elevada.

Os troços mais preocupantes foram categorizados como sendo “de interven-

ção prioritária”, o que se deveu a diferentes motivos acumuláveis: poluição 

da água, presença de resíduos no leito ou nas margens, impossibilidade de 

acesso ao curso de água e/ou erosão das margens. No total, foram sinaliza-

dos 105 troços prioritários (63,25% dos 166 troços caracterizados) (Fig. 2).

fIGuRA 1 Mapa das linhas de água caracterizadas no âmbito do projeto Lousada Guarda Rios.

Estado ecológico
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Como se pode verificar na Fig. 2, as ribeiras de Pontarrinhas e do Fontão são 

os cursos de água mais ecologicamente degradados e, portanto, com maior 

urgência de intervenção, apresentando, respetivamente, 93,75 e 86,96% dos 

troços prospetados considerados como prioritários.

Em cada curso de água, os motivos para a priorização das intervenções va-

riam (Fig. 3). Porém, em todos os cursos de água, o motivo de priorização 

mais frequente é a impossibilidade de acesso ao curso de água, seguido da 

erosão ou degradação das margens. Todos os cursos de água exceto a ribeira 

de Meinedo apresentam deposição de resíduos sólidos nas margens ou leito, 

em maior ou menor número de troços. As ribeiras do Fontão e de Vilar são os 

únicos cursos de água sem registo de focos de poluição aquática.

fIGuRA 2 Percentagem de troços considerados de intervenção prioritária, por curso de água.

fIGuRA 3 Percentagem de troços de intervenção prioritária, por curso de água e por motivo de priorização: 
poluição da água, presença de resíduos ou margem do curso de água, acesso ao curso de água e erosão 
das margens. (Os motivos de priorização, por troço, são acumuláveis, pelo que a soma das percentagens 
parciais é superior a 100.)
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Os troços foram ainda caracterizados quanto à presença de espécies de plan-

tas exóticas invasoras. Nos cursos de água do concelho de Lousada, as es-

pécies botânicas invasoras registadas são: austrália (Acacia melanoxylon), 

cana (Arundo donax), erva-das-pampas (Cortaderia selloana), espanta-lobos 

(Ailanthus altissima), erva-da-fortuna (Tradescantia fluminensis), erva-do- 

-diabo (Datura stramonium), tintureira (Phytolacca americana) e erva-rapa 

(Bidens frondosa).

 

No que respeita à fauna invasora, registou-se a presença de cinco espécies, 

designadamente o lagostim-vermelho-do-Louisiana (Procambarus clarkii) e 

os peixes: alburno (Alburnus alburnus), carpa (Cyprinus carpio), góbio (go-

bio lozanoi) e o pimpão (Carassius auratus), porém, como a sua distribuição 

é mais amplamente generalizada, as espécies de fauna invasora não foram 

consideradas nas análises que se seguem.

Dos 166 troços caracterizados, 80 (48,19%) apresentam uma invasão biológi-

ca por plantas, em maior ou menor grau (Fig. 4). A Ribeira de Boim e a Ribeira 

de Barrosas são os cursos de água com maior severidade de infestação, com 

81,82% e 70,00% dos troços, respetivamente, invadidos por pelo menos uma 

espécie invasora. Por outro lado, o rio Sousa demonstrou ser o curso de água 

com menor grau de invasão (35% dos troços com plantas invasoras).

fIGuRA 4 Percentagem de troços com plantas invasoras, por curso de água prospetado.
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2.3.3 

As patrulhas guarda Rios

Uma das mais importantes componentes do projeto Lousada Guarda Rios 

é, sem dúvida, o envolvimento social. Como tal, e de acordo com os obje-

tivos do projeto, têm sido envolvidas as mais diversas entidades públicas e 

privadas (e.g. escolas, escuteiros, coletividades, empresas, juntas de fregue-

sia, grupos cívicos), bem como famílias e cidadãos individuais, no sentido 

de criar uma maior consciência ambiental e promover a cidadania ativa, 

enquanto se desenvolve um sentido de pertença, apropriação e orgulho nos 

valores locais. 

Uma das formas de participar no projeto é através da constituição de uma 

patrulha Guarda Rios. Os voluntários das patrulhas são os verdadeiros “em-

baixadores” do projeto, e as suas funções remetem para a profissão de guar-

da rios que existiu em Portugal entre o séc. XVIII e o séc. XX. As patrulhas 

Guarda Rios são constituídas por um mínimo de duas pessoas, sendo que 

pelo menos um dos elementos é maior de idade. Às patrulhas cabem as tare-

fas de monitorizar o estado ecológico dos rios e ribeiras, através da adoção 

de troços selecionados para o efeito, e contribuir também para a sua melho-

ria ecológica, por meio da participação em ações de limpeza e melhoria am-

biental, nomeadamente a recolha de lixo, a remoção de plantas invasoras 

ou infestantes e a plantação de árvores.

A inscrição no projeto é realizada através do preenchimento de um formulá-

rio online, disponível no sítio da autarquia (https://www.cm-lousada.pt/p/

lousadaguardarios). Nesse formulário, os interessados indicam a constitui-

ção da sua patrulha, bem como os troços de rio ou ribeira que pretendem 

adotar (de entre os que se encontram disponíveis para adoção, indicados no 

mesmo sítio da internet). Os adotantes dos troços de rio/ribeira ficam, as-

sim, responsáveis por monitorizar troços de 250 metros de rio/ribeira com 

o auxílio do kit Guarda Rios e dos ensinamentos que adquirem numa forma-

ção específica, descrita adiante.

Envolvimento da comunidade
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A

B

O kit guarda Rios

A cada elemento das patrulhas Guarda Rios é entregue um kit, que é constituído por:

Saco de identificação, para o transporte e arrumação dos materiais necessários 

(água, protetor solar, telemóvel, fichas de monitorização);

Colete refletor, de modo a garantir a segurança e a visibilidade; 

Miniguia de campo do Guarda Rios, que consiste num documento de fácil utili-

zação, para a identificação da biodiversidade presente nos ecossistemas ripíco-

las de Lousada. Este guia apresenta 64 espécies nativas e exóticas, pertencentes 

a diferentes grupos taxonómicos: fetos, plantas herbáceas, árvores e arbustos, 

invertebrados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Para cada uma das espécies 

deste guia consta uma fotografia e descrição que permitem a sua identificação, 

sendo que a maioria das espécies selecionadas em cada grupo são comuns e 

fáceis de observar;

Ficha de caracterização do troço de rio/ribeira: uma vez adotado um troço de 

rio ou ribeira, as patrulhas Guarda Rios deverão proceder à sua monitorização 

regular. Para tal é essencial o preenchimento da ficha de caracterização do troço 

de rio/ribeira. Esta ficha é a mesma que se utilizou para o estabelecimento do 

ponto de referência, possibilitando, assim, a comparação entre períodos e o alerta 

para possíveis ocorrências graves. Esta vigilância cidadã e o alerta precoce permi-

tem, por sua vez, uma intervenção atempada ao nível da fiscalização de ocorrên-

cias graves, tais como: descargas ilegais, corte de vegetação, remodelação ilegal 

de margens, construções de muros e vedações em domínio hídrico, entre outras. 

Através desta monitorização regular, os patrulheiros obtêm ainda as competên-

cias necessárias para a definição de ações de melhoria ambiental no que respeita 

a recolha de lixo, plantação de árvores e/ou sensibilização de proprietários.

Adoção de Troços de Rio/Ribeira

Dos 166 troços de rio e ribeira caracterizados no início do projeto Lousada 

Guarda Rios, apenas 121 troços foram disponibilizados para adoção por patru-

lheiros voluntários. Esta seleção de troços foi realizada tendo em conta a aces-

sibilidade dos locais e as condições de segurança para os voluntários, sobretu-

do no que respeita à transitabilidade e estabilidade das margens dos troços.

Até setembro de 2020 foram adotados, no total, 57 troços distribuídos pelo 

rio Sousa (27), rio Mezio (9), ribeira de Barrosas (2), ribeira de Vilar (2), ribeira 

de Caíde (6), ribeira de Meinedo (1), ribeira de Pontarrinhas (5), ribeira de 

Boim (2) e ribeira do Fontão (3).

 

fIGuRA 5  Kit Guarda Rios: 
A – Saco de identificação; 
B – Colete refletor e ficha 
de caracterização do troço 
de rio/ribeira.
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2.3.4 

A B

C

D

D

Uma vez inscritos no projetos, todos os voluntários são capacitados como 

patrulheiros Guarda Rios. Assim, recebem uma formação específica do 

projeto, que tem a duração de pelo menos três horas. A formação é dividida 

em duas componentes, uma teórica e uma prática. Na formação teórica (duas 

horas) são tratadas as seguintes temáticas: água enquanto recurso escasso; 

importância dos ecossistemas aquáticos e dos serviços dos ecossistemas; 

fauna e a flora ribeirinhos; reconhecimento e reporte de ameaças; legislação 

aplicável; tipos de ações de melhoria ambiental; voluntariado; e, ainda, boas 

práticas na cidadania participativa. A formação prática (uma hora) consiste 

numa primeira visita ao troço adotado e habilita para o preenchimento da 

ficha de caracterização do troço de rio/ribeira adotado.

Até ao momento, 284 patrulheiros receberam formação, sendo que as ações for-

mativas decorreram nas juntas de freguesia, escolas ou nas instalações de cole-

tividade do concelho. 

B

Ações de formação

fIGuRA 6 Algumas das ações de formação. A: Formação prática no Rio Mezio; B: Sede do Agrupamento de Escuteiros de Macieira; 
C: Junta de Freguesia de Aveleda; D: Junta de Freguesia de Pias.



38 LUCANUS

2.3.5 

A

B C

Outra parte importante do projeto são as intervenções de melhoria am-

biental realizadas nos troços de rio/ribeira sinalizados como priori-

tários durante a caracterização inicial ou pelos patrulheiros. Estas ações 

consistem, geralmente, em ações de voluntariado abertas ao público, orga-

nizadas pela autarquia com o objetivo de resolver ou mitigar situações pre-

mentes de resolução mais simples. Situações mais complexas, por exemplo, 

que envolvem maquinaria, são resolvidas internamente pela autarquia.

Entre voluntários externos ao projeto e patrulheiros, estas atividades já en-

volveram 835 participantes na recolha de aproximadamente 2,5 toneladas 

de resíduos sólidos (ca. 15 000 litros de lixo), no restauro de aproximadamen-

te 2 km de margens erodidas, no controlo de vegetação infestante e invaso-

ra dos vários troços adotados e, ainda, na plantação de 334 árvores/arbustos 

de espécies ripícolas nativas.

BA

A

C

Ações de melhoria ambiental

fIGuRA 7 Ações de melhoria ambiental. A: Plantação de árvores na Ribeira de Pontarrinhas; B: Desobstrução do leito no rio Mezio; 
C: Restauro das margens na Ribeira de Caíde.
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2.3.6 Ações de fiscalização formal

Após a caracterização inicial das linhas de água, no mês de abril de 2019 tive-

ram lugar as primeiras ações de fiscalização formal. Estas ações têm o ob-

jetivo de acionar procedimentos técnicos e/ou legais, sempre que a resolução 

de situações danosas não seja possível através da sensibilização ou do diálogo 

com as partes envolvidas/responsáveis. Consistem em visitas formais aos lo-

cais sinalizados, feitas pelos técnicos do projeto e, sempre que necessário, com 

as autoridades, nomeadamente a Polícia Municipal e o Serviço de Proteção da 

Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Quando a situação assim o justifica, é levantado um auto, que é remetido 

para as entidades competentes – designadamente, a APA, I.P. – em conjunto 

com um relatório técnico e fotografias.

fIGuRA 8 Ação de melhoria ambiental. Recolha de lixo no rio Sousa.



40 LUCANUS

A B

C D

Até ao momento foram realizadas 57 ações de fiscalização, 19 das quais no 

rio Sousa, 12 no rio Mezio, nove na ribeira de Pontarrinhas, seis na ribeira 

de Caíde, quatro na ribeira de Meinedo, duas na ribeira de Barrosas, duas na 

ribeira de Boim, duas na ribeira de Brolhães e uma na ribeira de Vilar.

As situações que motivaram as ações de fiscalização formais foram: descar-

gas de efluentes pecuários, águas residuais e óleos (15), deposição direta de 

resíduos sólidos (12), remodelação de margens e destruição da galeria ripí-

cola (7), problemas infraestruturais (7), assoreamento do leito (5), corte da 

vegetação ripícola para o leito (4), vedação de margens e construções ilegais 

em domínio hídrico (3), entubamento parcial ou total do leito (2) e presença 

de cadáveres de animais (2).

Das 57 ocorrências problemáticas, 44 acabaram por ser solucionadas, principal-

mente através do reforço da sensibilização dos proprietários. As restantes 13 

ocorrências estão a ser acompanhadas pelas entidades competentes, nomea-

damente o SEPNA e a APA, I.P. esperando medidas adequadas à sua resolução.

BA

fIGuRA 9 Problemáticas mais frequentes. A: Descarga de efluentes pecuários, rio Sousa; B: Deposição de resíduos sólidos, rio 
Sousa; C: Corte de vegetação ripícola, ribeira de Caíde; D: Descarga de lamas resultantes do tratamento de pedra natural, ribeira 
de Meinedo.
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DIsCUssÃO3 
De acordo com Couto et al. (2017), grande parte do território Lousadense 

é destinado à produção agrícola, nomeadamente de vinha e de milho, 

sendo que Marques et al. (2017) evidencia a descaracterização das margens 

das linhas de água pelos campos agrícolas, monocultura do eucalipto (Eu-

calyptus globulus) e espécies invasoras como a acácia-austrália (Acacia me-

lanoxylon) e a mimosa (Acacia dealbata).

As zonas agrícolas são, também, a principal fonte de poluição difusa associa-

da a adubos, pesticidas e fertilizantes. Este efeito poluente é agravado pela 

diminuição da disponibilidade da água para irrigação (Ramos et al. 2017).

A erosão ou degradação das margens dos cursos de água como um dos prin-

cipais motivos de priorização dos troços evidencia a forte presença da ativi-

dade agrícola, geralmente associada aos solos circundantes aos principais 

cursos de água do território, também mencionada por Nunes et al. (2008). 

Durante o processo de caracterização dos cursos de água no terreno foi no-

tória a ocupação total das margens por campos agrícolas, precedida pelo 

corte total do substrato herbáceo e arbustivo da galeria ripícola.

A falta de acesso ao leito, devido à presença de silvados e/ou milheirais in-

tensivos, revelou-se neste estudo como o principal motivo de priorização da 

intervenção nos cursos de água. Exemplos destas situações são as ribeiras 

de Pontarrinhas e do Fontão, que apresentaram os maiores índices de degra-

dação ecológica, resultante da falta de acesso e da erosão das margens. Estes 

fatores representam uma enorme ameaça aos ecossistemas ribeirinhos, pois 

estão associados ao impedimento do escoamento dos caudais líquidos e só-

lidos em situações hidrológicas normais ou extremas, fomentando os riscos 

de erosão dos taludes e, consequentemente, o assoreamento das linhas de 

água que em última instância colocam em risco pessoas e bens (APA 2014). 

Adicionalmente, a falta de acesso, também evidente na ribeira de Meinedo, 

pode ter condicionado o presente estudo, tendo como resultado a possível 

falsa ausência de resíduos sólidos nesta linha de água.

Para além das situações pontuais relacionadas com problemas infraestrutu-

rais da rede de saneamento, a contaminação aquática, no concelho de Lou-

sada, está fortemente associada a descargas de efluentes provenientes de 

explorações pecuárias próximas aos cursos de água. As ribeiras do Fontão 

e de Vilar constituem uma evidência pertinente desta situação, sendo que, 

graças à ausência daquele tipo de explorações, não evidenciaram focos de 

poluição aquática.
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Os rios e as zonas ribeirinhas apresentam condições geográficas e orográfi-

cas privilegiadas para a dispersão de sementes e propágulos a grandes dis-

tâncias e a disponibilidade de água e nutrientes proporcionam um ambien-

te favorável para a generalidade das espécies exóticas (Feio & Ferreira 2019). 

De uma forma geral, mesmo em rios portugueses muito pouco alterados por 

atividades humanas, é possível encontrar espécies exóticas, o que explica 

o facto de 80 dos 166 troços caracterizados neste trabalho apresentarem in-

vasão biológica por plantas, em maior ou menor grau. A área de ocupação 

destas plantas é proporcionalmente superior em rios degradados, sendo os 

casos mais visíveis a substituição de muitas galerias ribeirinhas arbóreas 

por cana, eucalipto ou acácia (Feio & Ferreira 2019). A degradação ecológica 

contribui para a disrupção das sucessões ecológicas, impedindo a correta – e 

mais demorada – instalação de plantas nativas, criando oportunidades óti-

mas para a implantação de espécies oportunistas, como as invasoras. Neste 

estudo, esta relação de proporcionalidade é particularmente visível na ri-

beira de Boim que, apresentando as margens com maior nível de erosão e 

degradação, é também o curso de água com maior severidade de infestação 

ecológica.

Outras importantes causas apontadas para estes movimentos invasores in-

cluem a disponibilização de nutrientes provenientes de fontes pontuais e 

difusas, para além de intervenções desadequadas nos perfis naturais dos 

sistemas fluviais. Nas margens e no leito dos rios portugueses existem mais 

de uma centena de espécies de plantas exóticas, no entanto, menos de 10% 

são aquáticas ou emergentes, sendo as restantes terrestres (Costa et al. 

1998). Apesar do rio Sousa estar invadido, na sua foz em Gondomar, por plan-

tas aquáticas como a erva-pinheirinha (Myriophyllum aquaticum), o seu 

curso em território lousadense apresenta-se como superior a médio, sendo 

caracterizado por águas rápidas, o que diminui em muito a probabilidade 

de ocorrência de plantas aquáticas ou emergentes. Porém, outras espécies 

herbáceas, como a erva-rapa (Bidens frondosa), não sendo aquáticas nem 

emergentes, têm forte expressão nos cursos de água do concelho de Lousa-

da, causando o ensombramento das margens, dificultando o fluxo da água, 

dificultando o acesso à água por parte da fauna e impedindo a instalação 

de vegetação benéfica. Todas estas consequências condicionam a funciona-

lidade ecológica dos cursos de água e prejudicam a biodiversidade fluvial, 

motivo pelo qual as ações de beneficiação e melhoria ambiental incluem 

também o seu combate.

A ribeira de Barrosas apresenta espécies invasoras em cerca de 70% dos seus 

troços, facto que pode ser justificado pela severa modificação das suas mar-

gens, como resultado da presença de vinhas e/ou milheirais. Por outro lado, 

o rio Sousa demonstrou ser o curso de água com menor grau de invasão, 

possivelmente por causa do forte emparedamento, impermeabilização e 

limpeza das suas margens, cujo extrato é normalmente arbóreo.
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Conforme referido, os cursos de água do concelho de Lousada apresentam 

também invasão por parte de espécies de fauna, nomeadamente, peixes. Na 

Península Ibérica, os principais vetores de introdução de espécies de peixes 

dulçaquícolas são a pesca desportiva e a aquariofilia (Ribeiro et al. 2008). A 

introdução de espécies de peixes não-nativas é um grave problema na de-

gradação de sistemas aquáticos, podendo mesmo levar à extinção de espé-

cies nativas e à destruição de habitats (Light & Marchetti 2007), através da 

predação, competição por alimento e/ou habitat, hibridação e transmissão 

de doenças e/ou parasitas (Leunda 2010). Durante o processo de caracteriza-

ção no terreno e através do contacto com pescadores locais, foram vários os 

encontros com espécies invasoras de fauna. As espécies mais vistas foram o 

alburno, o góbio, o piscardo e, no rio Sousa, o lagostim-vermelho-da-Louisia-

na. No que respeita ao piscardo, importa referir que a sua primeira deteção, 

em Portugal, aconteceu no rio Sousa, em 2016, pelos técnicos do Setor de 

Conservação da Natureza e Educação Ambiental do Município de Lousada, 

que mantêm a sua monitorização a nível local. Desde então, esta espécie 

chamou a atenção de cientistas – também pelo facto de se estar a expandir 

– sendo atualmente alvo de uma monitorização mais alargada (Garcia-Ra-

ventós 2020).

A nível local, destaca-se ainda a monitorização que está a ser feita para o vi-

são-americano (Mustela vison), mamífero carnívoro invasor, com potencial 

impacto na comunidade de vertebrados. A monitorização assenta essencial-

mente na deteção de pegadas, excrementos e na foto-armadilhagem. Desde 

2016, foram confirmados mais de uma dezena de registos, não havendo indí-

cios de forte dispersão da espécie.

Apesar das galerias ripícolas do território de Lousada se encontrarem seria-

mente descaracterizadas e degradadas pelos motivos já citados, Marques et 

al. (2017) deteta a existência de áreas onde é possível identificar o habitat 

prioritário constante da Diretiva Habitats 92/43 CEE: Florestas aluviais de 

Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sali-

cion albae) (91E0*) – Subtipo 91E0pt1 – Amiais ripícolas. Durante o processo 

de caracterização no terreno, foram encontradas diversas manchas onde 

este habitat se encontrava presente, mesmo nos cursos de água mais de-

gradados, pelo que a sua preservação e fomento exige a tomada de medidas 

imediatas e eficazes, nomeadamente na sensibilização dos proprietários 

agrícolas para a preservação e proliferação desta vegetação.

A importância da monitorização ecológica feita no projeto Guarda Rios é 

inegável, pela informação detalhada e contínua que faz chegar à autar-

quia, possibilitando uma atuação mais célere, em maior proximidade com 

a comunidade e entidades responsáveis, e, de um modo geral, mais eficaz. 

Com efeito, parte significativa das ações de fiscalização, mormente com a 

presença do SEPNA, decorrem dessa monitorização em contínuo, seja pe-
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los técnicos do projeto, seja pelos seus patrulheiros e voluntários, situação 

que permite, amiúde, uma atuação em estádios iniciais do problema e, por 

conseguinte, a resolução de mais de 75% das situações num curto espaço de 

tempo, geralmente inferior a três dias.

O projeto é igualmente importante no que concerne ao seu impacto so-

cial. Neste aspeto, destaca-se a sua funcionalidade enquanto modelo peda-

gógico, que se revela eficaz nas várias faixas etárias. As crianças e jovens 

integrantes de patrulhas demonstram uma maior preparação científica e 

um maior espírito crítico no que respeita ao seu território e aos recursos 

naturais locais (avaliação empírica advinda dos resultados do programa 

BioEscola). Os adultos, onde se inclui a população sénior, ao participarem 

na iniciativa, revelam uma eficaz aprendizagem de conceitos ecológicos 

chave, e uma maior predisposição para a adoção de comportamentos am-

bientalmente mais responsáveis, por exemplo, nas suas práticas agrícolas 

e hortícolas. Para estes resultados concorrem diversos fatores, dos quais se 

destaca o contacto personalizado e contínuo, a formação específica para a 

sua realidade geográfica, à micro-escala, e a correta capacitação, incluindo-

-se aqui o fornecimento de equipamento-base e instruções específicas para 

a participação, isto é, todo o conteúdo prático e informativo do kit Guarda 

Rios (desde o colete de identificação, ao manual e ficha de monitorização). 

A análise holística do projeto e as opiniões recolhidas junto dos participan-

tes demonstram que o sucesso de projetos ou iniciativas similares – que 

planeadas com desígnios de impacto social – dependerá, assim, e em suma, 

dos aspetos que poderemos sumariar como: preparação científica, atenção 

personalizada e capacitação eficaz.
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pERspETIVAs fUTURAs4 

Pretende-se um envolvimento mais próximo com 
várias entidades relevantes no município, como juntas 
de freguesia, escolas, coletividades e proprietários 
locais, estabelecendo-se novas parcerias. ”

“

Após dois anos de existência, os bons resultados obtidos pelo projeto Lou-

sada Guarda Rios, indicam que o trabalho realizado nos vários eixos de 

atuação deve ser continuado e expandido. O mapa de cursos de água ca-

racterizados demonstra a necessidade de inventariar e colocar para adoção 

outras linhas de água do concelho, nomeadamente a ribeira de Sá e o rio 

de Porto, onde estão presentes importantes manchas relíquia de habitats 

prioritários ao nível da conservação, assim como o rio Moinhos e a ribeira 

de Nespereira, pela sua proximidade à população. Prevê-se também a conti-

nuação da adoção de novos troços e, sobretudo, da melhoria ambiental de 

troços degradados. 

Pela importância do rio Sousa para os pescadores locais, é fundamental 

apostar fortemente na sua sensibilização, no sentido de promover o reco-

nhecimento do impacto das atividades humanas, assim como a mudança de 

atitudes, de modo a minimizar os impactos negativos. 

O projeto Lousada Guarda Rios continuará em todas as suas vertentes, com 

o aumento das intervenções no terreno, principalmente da plantação de 

árvores na galeria ripícola e sensibilização dos proprietários agrícolas. Pre-

tende-se um envolvimento mais próximo com várias entidades relevantes 

no município, como juntas de freguesia, escolas, coletividades e proprietá-

rios locais, estabelecendo-se novas parcerias. Serão ainda analisadas novas 

metodologias de envolvimento e comprometimento da comunidade local, 

auscultando-a quanto às suas preocupações e procedimentos facilitadores 

da participação no projeto. Por fim, é intenção do Município de Lousada 

trabalhar as temáticas dos rios e ribeiras com as autarquias vizinhas, já que 

uma atuação conjunta e integrada será sempre mais eficaz e duradoura na 

mitigação dos problemas explanados.
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RESuMO

Os recursos hídricos subterrâneos 

são essenciais para a manutenção 

do equilíbrio ecossistémico. Assim, 

é fundamental gerir corretamente 

e monitorizar este recurso vital. A 

monitorização revela-se eficaz mediante 

uma inventariação prévia, a qual, 

aliada à medição de parâmetros físico-

-químicos, permite compreender a 

situação atual das emergências de águas 

subterrâneas, bem como aferir o estado 

do património natural e construído 

envolvente. Em Meinedo, efetuou-se uma 

inventariação que permitiu identificar e 
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georreferenciar 32 hidropontos relacionados 

com emergências de águas subterrâneas, 

nomeadamente, fontanários, lavadouros e 

nascentes. Nos hidropontos identificados, as 

águas subterrâneas magnetenses revelaram, 

na generalidade, um pH ácido a neutro e 

uma condutividade baixa. Em síntese, este 

artigo pretende realçar a importância da 

água subterrânea como recurso, a atenção 

que deve merecer nas ações de ordenamento 

do território e evidenciar as inúmeras 

vantagens da inventariação dos hidropontos. 
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ABSTRACT

Underground water resources are 

essential for maintaining the ecosystem 

balance. Thus, it is essential to properly 

manage and monitor this vital resource. 

Monitoring proves to be effective 

through a previous inventory, which, 

together with the measurement of 

physical-chemical parameters, makes 

it possible to understand the current 

situation of groundwater occurrences, 

as well as to assess the state of the 

surrounding natural and built heritage. 

At Meinedo, an inventory was carried 

out that allowed the identification and 

georeferencing of 32 hydropoints related 

to groundwater emergencies, namely, 

fountains, water tanks and springs. In the 

hydropoints identified, the magnetense 

groundwater revealed, in general, an acidic 

to neutral pH and a low conductivity. In 

summary, this article aims to highlight the 

importance of groundwater as a resource, 

the attention that it should deserve in 

spatial planning actions and highlight the 

innumerable advantages of the hydropoints 

inventory.

KEywORDS

springs; survey; groundwater; hydrological 

heritage; GIS.

INTRODUçÃO1 
A água subterrânea, na generalidade, resulta da precipitação que se infil-

tra na superfície do solo. Posteriormente, a que não é retida pelo solo 

através de migração por capilaridade atinge os aquíferos (Lencastre & Fran-

co 2010). Estes possuem aproximadamente 99% da água doce no estado lí-

quido existente no planeta (Lencastre & Franco 2010). Assim, e como o meio 

envolvente não é um sistema fechado, estas são suscetíveis de serem utili-

zadas pelas atividades que decorrem à superfície.

A água perfaz um movimento circular e contínuo entre o oceano, a atmosfe-

ra e os continentes − o denominado Ciclo Hidrológico. A água subterrânea 

é considerada o recurso menos visível do ciclo hidrológico (Carvalho 2006) 

e, por conseguinte, questões relacionadas com a sua monitorização, preven-

ção da contaminação e recuperação revelam-se tarefas árduas e dispendio-

sas. Mundialmente, para além de abastecer as populações, esta sustenta a 
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irrigação na agricultura, providencia água para uso doméstico, bem como o 

abastecimento do setor industrial. A água subterrânea pode emergir através 

de formações naturais, por meio de nascentes, ou através de estruturas ar-

tificiais. Felippe & Junior (2013) referem que uma nascente deve ser “consi-

derada um sistema ambiental em que o afloramento da água subterrânea 

ocorre naturalmente, de modo temporário ou perene, e cujos fluxos hidro-

lógicos na fase superficial são integrados com a rede de drenagem. Uma 

nascente abrange, portanto, os mais diversos processos hidrogeológicos 

que culminam na emergência da água e na formação de cursos de água”.

 

Atualmente, os dados existentes relativos à localização das nascentes à 

escala municipal são escassos e incompletos, o que resulta no abandono 

e/ou omissão deste recurso e património hidrológico. Segundo Rodrigues 

(2019), as águas doces subterrâneas e as exsurgências são elementos abióti-

cos de carácter hidrológico que integram o geopatrimónio, nomeadamente 

o património hidrológico. Assim, proceder à inventariação das nascentes é 

essencial para a gestão eficaz dos recursos hídricos subterrâneos (Teixeira 

et al. 2016). Para além da gestão do recurso em questão, os inventários hi-

drogeológicos são também uma ferramenta essencial no auxílio da gestão 

do território e do seu ordenamento (Silva et al. 2015). Em suma, a inventa-

riação e o mapeamento em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são ins-

trumentos úteis para a promoção da sustentabilidade da água subterrânea, 

bem como essenciais nos processos de tomada de decisão (Chaminé et al. 

2015; Teixeira et al. 2016). Para que este processo resulte numa base de dados 

coesa e integral, é útil recorrer a quem conhece o território detalhadamen-

te. Desta forma, no decurso da inventariação é necessário que se proceda 

ao registo da sabedoria popular “dos conhecedores dos locais em estudo” 

(Carvalho 2006). 

É com base nos pressupostos referenciados que se desenvolveu um traba-

lho sobre o território da freguesia de Meinedo, pertencente ao concelho de 

Lousada, e que tem como principais objetivos: i) fomentar a introdução dos 

SIG na inventariação de recursos hídricos; ii) demonstrar a importância da 

inventariação de hidropontos naturais (nascentes) para o ordenamento do 

território; iii) destacar a pertinência da interligação de conhecimentos, no-

meadamente entre o conhecimento científico e o empírico/popular, no es-

tudo do território.

Atualmente, os dados existentes relativos à localização 
das nascentes à escala municipal são escassos e 
incompletos, o que resulta no abandono e/ou omissão 
deste recurso e património hidrológico.”

“



51LUCANUS

Conforme retrata a figura 1, a metodologia adotada repartiu-se essencial-

mente por três fases distintas. A primeira envolveu a recolha bibliográfica 

sobre a temática e a aquisição de documentação cartográfica de base. Assim, 

para esta inventariação foi utilizada a carta nº 112 à escala 1:25000 do Centro 

de Informação Geoespacial do Exército (IGEOE), e a folha 9D da carta geológi-

ca à escala 1:50000 dos antigos Serviços Geológicos de Portugal (SGP, tabela 1). 

MATERIAIs E MÉTODOs 2 

Dados Tipo fonte

Carta Militar 1:25000 – Folha: 112 Raster (3x3) IGEOE 1953

Carta Geológica 1:50000 – Folha: 9D Raster Medeiros et al. 1986

Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) Vetorial DGTerritório 2018

Carta Ocupação do Solo (COS) Vetorial DGTerritório 2018

Rede Hidrográfica Vetorial IGEOE 1953

Altimetria Vetorial IGEOE 1953

TABElA 1 Materiais utilizados e respetivas fontes.

fIGuRA 1 Metodologia seguida neste trabalho.

Pesquisa Documental

Aquisição de Dados (Georreferenciação)

Inventariação

M
E

TO
D

O
lO

G
IA

pesquisa Bibliográfica pesquisa Cartográfica

Teses

Livros

Artigos

Cursos de água

Cartas geológicas

CAOP

Cartas militares

Nascentes cartografadas 
nas cartas militares e geológicas

Resultados das entrevistas locais

gabinete

Levantamento 
de campo

Ficha de 
inventário

Preenchimento
do inquérito

survey 123

Tratamento da 
informação

Excel

ArcMap 
10.7.1
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De seguida, para construir a primeira base de trabalho, georreferenciaram-

-se as nascentes representadas na cartografia militar, escala 1/25000 e na 

cartografia geológica, escala 1/50 000, citadas na tabela 1.

Tal como mencionado na introdução, pretende-se realçar a importância da 

sabedoria popular na investigação científica; desta feita, foram contacta-

dos vários representantes locais que auxiliaram na inventariação de fontes, 

fontanários, tanques, entre outros. Assim, toda informação proveniente da 

bibliografia e das entrevistas foi georreferenciada com recurso aos softwa-

res Google Earth Pro e ArcMap 10.7.1.

Posto isto, antes de iniciar o trabalho de campo, em gabinete, foram prepara-

dos diversos materiais, nomeadamente cartográficos e uma ficha-inventário 

de nascentes. Na realização da ficha-inventário foi utilizada a plataforma Sur-

vey 123, da Environmental Systems Research Institute (ESRI), a qual permi-

te ao utilizador preencher formulários intuitivos, através de um dispositivo 

móvel, possibilitando a georreferenciação in loco do elemento inventariado. 

A ficha-inventário usada foi adaptada de Carvalho (2006), registando a locali-

zação da emergência de água, a caracterização da estrutura onde se enquadra 

e a sua acessibilidade. Inclui ainda parâmetros relacionados com o enquadra-

mento hidrogeológico e com as características da água, sendo possível regis-

tar o caudal (L/h), a condutividade elétrica (µs/cm), o pH e a temperatura da 

água (ºC). Em termos meteorológicos, é solicitado o registo da humidade rela-

tiva do ar (%) e da temperatura (ºC). No término do inventário, são requeridas 

informações sobre a utilização da água e um registo fotográfico obrigatório. 

Posteriormente, foram realizadas diversas visitas de campo, com a fina-

lidade de validar os dados bibliográficos, a correta georreferenciação dos 

hidropontos (HP) identificados em gabinete e novos identificados durante 

o trabalho do campo, assim como a medição dos parâmetros referentes à 

qualidade da água.  

A aplicação Survey 123 foi essencial nas visitas de campo, uma vez que o in-

ventário é preenchido automaticamente através de um dispositivo móvel. A 

presente metodologia é mais prática do que a convencional (suporte de papel), 

ecológica e permite reduzir tempo de trabalho, dado que produz automatica-

mente shapefiles com a informação inventariada.  Para a coleta de dados afetos 

à qualidade da água foram utilizados medidores portáteis multi-paramétricos 

de pH, de condutividade elétrica e temperatura, da marca “Pancellent”. 

Por fim, depois de recolhido o material necessário, procedeu-se ao seu tra-

tamento e análise, recorrendo aos softwares Excel para a análise dos dados 

quantitativos e ao ArcMap 10.7.1. para a produção da cartografia represen-

tativa dos resultados.
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O concelho de Lousada localiza-se no distrito do Porto, encontrando-se 

delimitado a Norte por Vizela, a Noroeste por Felgueiras, a Este por 

Amarante, a Sul por Penafiel, a Sudoeste por Paredes, a Oeste por Paços de 

Ferreira e por fim, a Nor-noroeste por Santo Tirso.  Ao longo dos seus 96,1 

quilómetros quadrados (CAOP 2018), em 2019, segundo as estimativas do INE 

residiam 46755 habitantes (INE 2019), dispersos por 15 freguesias e uniões 

de freguesia.

Das 15 freguesias e uniões de freguesia que constituem o município, este 

estudo foca-se na freguesia de Meinedo (figura 2). Esta localiza-se na parte 

CARACTERIzAçÃO 
DA áREA DE EsTUDO 2.1 

fIGuRA 2 A) Hipsometria e rede hidrográfica da freguesia de Meinedo; B) Inserção da freguesia de Meinedo 
no concelho de Lousada (Fonte: IGEOE 1953; CAOP 2018).
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“As águas subterrâneas estão intimamente interligadas com a paisa-

gem e com o uso do solo” (Lerner & Harris 2009). Os aquíferos recebem 

água através da infiltração, sendo que esta posteriormente aflora através de 

nascentes e dos cursos de água. Relativamente à recarga dos aquíferos, esta 

pode ser diretamente influenciada pelas atividades antrópicas. A cobertu-

ra do solo, o aumento da urbanização, a excessiva irrigação e a agricultura 

intensiva são alguns dos fatores que influenciam a disponibilidade e a qua-

lidade das águas subterrâneas (Lerner & Harris 2009). Assim, quando carac-

terizamos as águas subterrâneas que afloram num dado contexto espacial, é 

pertinente ter em consideração a caracterização do uso do solo.  Analisando 

a ocupação e a dinâmica do uso do solo da freguesia de Meinedo, presente 

na figura 3, conclui-se que esta é constituída maioritariamente por áreas 

agrícolas e florestais, que ocupam aproximadamente 42,4% e 35,4% da área 

total, respetivamente. Seguem-se os territórios artificializados, que repre-

sentam cerca de 16,2% do território. Por fim, relativamente às pastagens e 

aos matos, no seu conjunto, representam cerca de 6% do território magne-

tense.  

A OCUpAçÃO DO sOLO 
E As ágUAs sUBTERRâNEAs 2.2 

sudeste do concelho, possui cerca de 9,3 quilómetros quadrados e encon-

tra-se ladeada pelas freguesias de Aveleda e de Caíde de Rei, pela União de 

Freguesia de Cristelos, Boim e Ordem e pela União de freguesias de Silvares, 

Pias, Nogueira e Alvarenga. Em termos populacionais, em 2011, residiam em 

terras magnetenses 4052 habitantes (INE 2011). 

A nível topográfico, a freguesia atinge uma altitude máxima de 414 metros 

no lugar de Felgueiras, decrescendo até ao vale do Rio Sousa, onde se regis-

tam 161 metros de cota mínima. Em território magnetense, o Rio Sousa tem 

4 quilómetros de extensão, constituindo o curso de água principal que cruza 

a freguesia. 

A nível litológico, a freguesia é essencialmente composta por granitos por-

firóides, de grão grosseiro a médio, com duas micas, essencialmente biotíti-

co (Medeiros et al. 1981). Relativamente à fraturação, a freguesia de Meinedo 

é condicionada por falhas com direção Noroeste-Sudeste e Nordeste-Sudoes-

te (Medeiros et al. 1981), as quais, guiam o traçado do Rio Sousa, em certos 

segmentos. 
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fIGuRA 3 A) Ocupação do solo, em percentagem; B) Inserção da freguesia de Meinedo no concelho de Lousada (Fonte: COS 2018; 
IGEOE 1953; CAOP 2018).

 A cobertura do solo, o aumento da urbanização, 
a excessiva irrigação e a agricultura intensiva são 
alguns dos fatores que influenciam a disponibilidade 
e a qualidade das águas subterrâneas 
(Lerner & Harris 2009).”

“
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Do inventário realizado na freguesia de Meinedo resultaram 32 hidro-

pontos inventariados, encontrando-se estes devidamente numerados e 

identificados na figura 4. Na generalidade, os hidropontos inventariados são 

essencialmente utilizadas para o abastecimento das populações e para a 

irrigação dos campos agrícolas. Das 32 emergências inventariadas, 8 funcio-

nam/funcionaram ainda como lavadouros comunitários (Figura 5). 

REsULTADOs 
E DIsCUssÃO3 

Relativamente ao estado atual dos hidropontos inventariados, através das 

visitas in situ foi possível verificar que 18 emergências estão em estado de 

abandono. Por sua vez, no que concerne ao estado de conservação, as nas-

centes associadas a fontanários encontram-se em mau estado de conserva-

ção, como se pode constatar através da tabela 2. Salienta-se que o “Fontaná-

rio de Pomarelho” (HP 4) foi a única emergência que foi alvo de um restauro, 

como é possível observar na figura 6. Por sua vez, o lavadouro situado na 

fIGuRA 4 Bloco diagrama com a localização das emergências de água subterrânea na freguesia de 
Meinedo (Fonte: IGEOE 1953; CAOP 2018; Medeiros et al. 1981). 
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5 8

9 12

14 25 29

fIGuRA 5 Fotografias de algumas das nascentes inventariadas com o número do hidroponto que se identifica na figura 4 
(5 – Lavadouro público; 8 – Fontanário das Cales; 9 – Fontanário da Poceca (inacessível); 12, 14, 25,  29 – Nascentes).
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TABElA 2 Uso e estado dos hidropontos inventariados. (*) referente à obra de arte ou à estrutura associada ao hidroponto.

N.º da 
Nascente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

uso Abastecimento x x   x   x   x x x x                 x x x   x x       x x    

Lavadouro         x     x x                     x x x   x           x    

Rega   x x   x x     x   x x x     x x   x           x   x          

Estado de 
Conservação* 

Abandono x   x   x x     x   x   x x x     x x   x   x     x x x x x    

Conservada   +   ++ – + – + –– + + ++ + + + + + – – + + +   + + – – – – – – –

Restaurada
      x                                                        

  fontanário x     x       x   x x                 x x x   x                

Mina   x x x x   x x x   x x x x x x x x x         x x x x x x x x x

Obra de arte     x x                               x  x   x           x    

Resultado 
das medições

Caudal (L/h) 1954 1363 2950 604 1551 347 590 71 359 2037 832 322

Temperatura 
(ºC)

14,2 14,4 15 13,4 19,2 15,8 17,8 17,6 15,6 14,8 16,8 15,8 15 15,8 15,8 16,8 13,8 13,8

pH 5,75 6,59 5,65 5,75 6,34 5,35 7,29 6,74 5,72 5,83 6,37 5,57 5,28 5,54 7,79 5,57 5,8 6,97

Condutividade
Elétrica

50 186 134 166 52 194 72 125 94 124 78 130 160 168 132 164 48 54

Data 25/05 25/05 25/05 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 15/06 15/06 15/06 15/06

fIGuRA 6 Fotografias de algumas das nascentes inventariadas com o número do hidroponto que se identifica na figura 4 
(13 – Nascente; 22 – Fontanário de Sub-Ribas).

“Travessa Pade Cima” (HP 5), em 2010, dispunha de um caudal considerável, 

contudo, em 2020, não apresenta qualquer vestígio de água no seu interior, 

demonstrando assim um claro retrocesso na sua função e presença do re-

curso, como é evidente na figura 7. Meinedo dispõe ainda de 9 fontanários 

que foram inventariados. O património que possui informação temporal da 

sua edificação está datado de 1928 a 1966, salvo algum erro de interpretação. 

13 22
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N.º da 
Nascente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

uso Abastecimento x x   x   x   x x x x                 x x x   x x       x x    

Lavadouro         x     x x                     x x x   x           x    

Rega   x x   x x     x   x x x     x x   x           x   x          

Estado de 
Conservação* 

Abandono x   x   x x     x   x   x x x     x x   x   x     x x x x x    

Conservada   +   ++ – + – + –– + + ++ + + + + + – – + + +   + + – – – – – – –

Restaurada
      x                                                        

  fontanário x     x       x   x x                 x x x   x                

Mina   x x x x   x x x   x x x x x x x x x         x x x x x x x x x

Obra de arte     x x                               x  x   x           x    

Resultado 
das medições

Caudal (L/h) 1954 1363 2950 604 1551 347 590 71 359 2037 832 322

Temperatura 
(ºC)

14,2 14,4 15 13,4 19,2 15,8 17,8 17,6 15,6 14,8 16,8 15,8 15 15,8 15,8 16,8 13,8 13,8

pH 5,75 6,59 5,65 5,75 6,34 5,35 7,29 6,74 5,72 5,83 6,37 5,57 5,28 5,54 7,79 5,57 5,8 6,97

Condutividade
Elétrica

50 186 134 166 52 194 72 125 94 124 78 130 160 168 132 164 48 54

Data 25/05 25/05 25/05 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 04/06 15/06 15/06 15/06 15/06

fIGuRA 7 Fotografias de algumas das nascentes inventariadas com o número do hidroponto que se identifica na figura 4
24 – Fontanário do Corgo; 30 – Fontanário de Mexide; 31 – Nascente).

24

3130
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fIGuRA 8 Visualização do restauro recente do Fontanário de Pomarelho: A) foto de 04/2010 (Google Earth 2020); B) foto de 
30/07/2020.

fIGuRA 9 Lavadouro da Travessa Pade Cima: A) foto de 04/2010 (Google Earth 2020); B) foto de 30/07/2020.

Devido à falta de sinalética e à obstrução dos caminhos com vegetação, por 

vezes, o acesso a determinados fontanários não se apresenta fácil nem reco-

mendável. A tabela 2 permite ainda aferir que a generalidade das emergên-

cias de água inventariadas possuem minas de água na área envolvente. Na 

generalidade, a água subterrânea na freguesia de Meinedo emerge através 

de pontos com estruturas antrópicas. Da totalidade das nascentes inven-

tariadas, 6 hidropontos foram catalogados como obras de arte (em termos 

construtivos), em virtude do seu interesse patrimonial.

Os hidropontos inventariados situam-se a uma altitude média de 223 me-

tros encontrando-se maioritariamente a meia encosta. Relativamente às 

propriedades organoléticas, as águas emergentes não possuem coloração 

nem cheiro, apresentando-se límpidas. No que concerne ao caudal, este foi 

medido em 13 nascentes (43% do total), com recipientes de 1,5L e 5L. Das 

medições efetuadas, é possível constatar que os caudais variam entre 71L/h 

(HP 20) e 2950L/h (HP 6). Na figura 8A, representa-se o caudal por 3 classes. 

A primeira classe apresenta caudais que variam entre 2950L/h e 1552L/h re-

gistando 3 hidropontos, a segunda varia entre 1551L/h e 833L/h registando 3 

hidropontos e, por fim, a terceira classe contempla 7 hidropontos com cau-

dais entre 832L/h e 71L/h.

A B

A B
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fIGuRA 10 Resultados obtidos com os dados recolhidos durante o trabalho de campo nas nascentes inventariadas (datas: 
25/05/2020; 04/06/2020; 15/06/2020).
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Ao longo da inventariação foram medidos diversos parâmetros físico-quími-

cos em 19 dos 32 hidropontos, entre eles, o pH (potencial hidrogeniónico), 

a condutividade elétrica e a temperatura. A medição de tais parâmetros é 

frequente na inventariação, pois permite obter uma “caracterização inicial 

sucinta dos principais tipos de circulação subterrânea” (Carvalho, 2006). A 

condutividade elétrica (µs/cm) permite aferir a concentração de partículas 

sólidas dissolvidas na água. A água pura apresenta uma condutividade re-

duzida, e assim, a presença de partículas na água resulta num aumento da 

condutividade das águas, sendo que, à medida que a presença de partículas 

aumenta, a condutividade também tende a aumentar (Tutmez et al. 2005). A 

condutividade elétrica da água subterrânea na freguesia de Meinedo, como 

é observável na figura 8B, varia entre os 48µs/cm e os 194µs/cm. Os valores 

apurados dividem-se igualmente em três classes, a primeira classe apresen-

ta 7 emergências com valores compreendidos entre os 194 µs/cm e os 135 µs/

cm, a classe dos 134µs/cm aos 79µs/cm apresenta 6 emergências e, por fim, a 

última classe possui valores dos 78µs/cm ao 48µs/cm com 6 registos.

Na generalidade é possível afirmar que as águas em estudo são ácidas a neu-

tras, possuindo valores que variam entre 5,28 e 7,79. Como retrata a figura 

8C, os valores de pH apresentam-se divididos em 3 classes: a primeira classe 

engloba 2 emergências com pH neutro (7,29 e 7,79); a segunda classe apre-

senta 5 registos com valores compreendidos entre 6,97 e 5,91, por seu tur-

no; a terceira classe contempla valores compreendidos entre os 5,9 e os 5,28 

abrangendo assim 12 emergências. Na figura 8E, é possível confirmar as ob-

servações suprarreferidas. As águas subterrâneas que emergem na fregue-

sia de Meinedo possuem um pH médio de 6,1. No entanto, a generalidade dos 

pontos inventariados apresenta-se abaixo deste valor de referência. Contu-

do, existem dois hidropontos que registam um pH superior a 7, sendo con-

siderados excecionais em solos graníticos, tipicamente ácidos (Costa 2004). 

Estes valores mais elevados de pH poderão estar relacionados com a pos-

sível existência de um filão de rocha básica (dolerito, muito alterado) não 

cartografado ou com reduzida dimensão que não lhe confira expressão car-

tográfica à escala 1:50 000. Na região, existem estruturas deste tipo, com di-

reção NE-SO, nomeadamente próximo de Entre-os-Rios, inseridos em rochas 

graníticas e a leste de Meinedo, nas rochas do Complexo Xisto-Grauváquico, 

com direção NO-SE (Medeiros et al. 1980). Admite-se também que estes valo-

res anómalos podem estar relacionados com algum processo de contamina-

ção muito específico. Até ao presente, não nos foi possível validar nenhuma 

das hipóteses com as análises expeditas de campo que foram realizadas. 

Acrescente-se ainda que a condutividade elétrica destes dois pontos é rela-

tivamente baixa (70 e 130 µs/cm), pelo que só uma análise laboratorial e de 

campo mais detalhada (a realizar em investigação futura) poderá dar indica-

ções mais concretas sobre o valor de pH registado. 
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Relativamente à condutividade elétrica, Meinedo apresenta uma condutivi-

dade média igual a 120 µs/cm, não existindo valores excecionais. Segundo 

Teixeira (2011), a temperatura (ºC) pode influenciar a parametrização de ou-

tros indicadores, tais como o pH e a condutividade elétrica. O seu aumen-

to altera a solubilidade dos sais e gases, bem como desagrega substâncias 

já dissolvidas. A temperatura (ºC) da água subterrânea, na área de estudo, 

variou entre 13,4ºC a 19,2ºC. Este parâmetro encontra-se dividido em três 

classes, a primeira regista temperaturas entre os 19,2ºC e os 15,9ºC com 5 

hidropontos, a classe intermédia apresenta valores entre os 15,8ºC e 14,5ºC 

abrangendo 9 registos e, por fim, a última classe apresenta 5 hidropontos 

com temperaturas compreendidas entre os 14,4ºC e 13,4ºC, como retrata a fi-

gura 8D. Comparando os valores obtidos de condutividade com trabalhos da 

mesma índole, realizados em áreas rurais, especificamente na bacia hidro-

gráfica da ribeira de Sá e na ribeira de Sardoura, em Castelo de Paiva (Gomes 

2014), e na bacia hidrográfica do rio Uíma, em Santa Maria da Feira (Silva 

2015), é possível verificar que o valor máximo obtido afeto à condutividade 

elétrica (194µs/cm), apresenta-se significativamente mais reduzido quando 

comparado com os valores máximos colhidos nos estudos mencionados aci-

ma (490µs/cm e 556µs/cm, respetivamente). Relativamente ao pH e à tem-

peratura da água, é o estudo realizado na bacia do rio Uíma que apresenta 

valores díspares quando contraposto com o presente estudo, apresentando  

valores de pH compreendidos entre 2,9 e 8,6 e águas que atingem os 23ºC. Por 

sua vez, quando comparamos os valores obtidos com estudos realizados em 

áreas urbanas, nomeadamente na cidade do Porto (Freitas 2010), dos parâ-

metros em estudo, são os valores relativos à condutividade elétrica que se 

apresentam mais dissonantes. A cidade do Porto regista, assim, valores com-

preendidos entre os 185 e 665µs/cm, enquanto que a freguesia de Meinedo 

apresenta registos que variam dos 48 aos 194µs/cm, isto é, significativamen-

te mais baixos. Este facto revela que nas águas subterrâneas da freguesia 

não existem grandes concentrações de sais dissolvidos.

Na generalidade, a água subterrânea na freguesia 
de Meinedo emerge através de pontos com 
estruturas antrópicas. Da totalidade das nascentes 
inventariadas, 6 hidropontos foram catalogados 
como obras de arte (em termos construtivos), 
em virtude do seu interesse patrimonial.”

“
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CONCLUsÃO 4 
A pressão excessiva sobre os recursos hídricos é atualmente uma realida-

de, prevendo-se que esta aumente com a exagerada e crescente procura 

de água para múltiplos fins e os efeitos das alterações climáticas (Connor 

et al. 2019). Desta forma, é extremamente importante conhecer a situação 

atual das águas subterrâneas no território, bem como possuir a localização 

das emergências de água subterrânea. Este conhecimento propicia inú-

meras soluções de monitorização e gestão. Em caso de escassez hídrica, as 

nascentes podem ser uma alternativa para satisfazer as necessidades das 

populações. Por sua vez, no que concerne à gestão eficiente do recurso, pos-

sibilita a definição de estratégias de racionalização do uso e a redução de en-

cargos económicos, na medida em que a água subterrânea em determinados 

contextos pode substituir a água da rede pública. A monitorização regular 

das águas subterrâneas, face a questões de saúde pública, permite a avalia-

ção da potabilidade da água, e relativamente à preservação ambiental, tal 

procedimento permite ainda detetar potenciais focos de contaminação.  Em 

Meinedo, os valores reduzidos afetos à condutividade elétrica aparentam 

indiciar a existência de níveis reduzidos de contaminação.  

Os fontanários públicos, as galerias de água, as minas também constituem 

memórias culturais dos lugares e dos antepassados. Outrora, os fontanários/

lavadouros públicos fomentaram a acessibilidade à água potável, pois até 

então as necessidades eram atendidas juntos dos cursos de água. Para além 

das questões da acessibilidade, estes equipamentos comunitários eram um 

importante espaço de socialização, exprimindo assim a história da socie-

dade local. Ao longo das visitas de campo foi possível constatar o estado 

deteriorado e esquecido deste património. Na generalidade, as nascentes e 

estruturas associadas encontram-se ao abandono, desvalorizadas e em mau 

estado de conservação. Através da troca de impressões com os populares, 

foi possível percecionar o desagrado sentido perante o estado atual deste 

património. 

Em Meinedo, os valores reduzidos afetos à 
condutividade elétrica aparentam indiciar a 
existência de níveis reduzidos de contaminação.”

“
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Este artigo visa também enaltecer a importância do saber popular. A atual 

base de dados derivou da aglutinação dos saberes de diversos populares, 

que até então não se encontravam registados. Para além das inúmeras van-

tagens da inventariação mencionadas até então, esta técnica pode consistir 

num trabalho extremamente árduo, demorado e dispendioso. A metodolo-

gia empregue neste artigo permitiu reduzir com sucesso inúmeras horas de 

trabalho, visto que o software SIG utilizado estrutura automaticamente a 

base de dados no decorrer da realização das visitas de campo. 

Face às debilidades encontradas, como a ausência de conhecimento da lo-

calização dos hidropontos por parte dos órgãos autárquicos e da população 

mais jovem e face à situação de ameaça em que as nascentes se encontram, 

futuramente, propõe-se a implementação de um projeto provisoriamente 

denominado “SOS Nascentes”. Os objetivos principais desse projeto passa-

rão por garantir a identificação e proteção das nascentes, bem como a sua 

conservação. Para tal, o “SOS Nascentes” incidirá na promoção da inven-

tariação das emergências de água, apelando à colaboração dos munícipes, 

com o propósito de conceber uma base de dados robusta afeta à totalidade 

do município.

Com este artigo, pretende-se alertar para a importância da inclusão da te-

mática da água subterrânea no ordenamento municipal e nos instrumentos 

de planeamento municipal que nos parece descurada.  Em suma, a inventa-

riação dos hidropontos, assim como a parametrização da qualidade da água 

subterrânea em cada hidroponto, permitem elaborar orientações úteis para 

o ordenamento do território e para a gestão sustentável dos recursos hídri-

cos subterrâneos. 

A inventariação dos hidropontos, assim como 
a parametrização da qualidade da água subterrânea 
em cada hidroponto, permitem elaborar 
orientações úteis para o ordenamento do território 
e para a gestão sustentável dos recursos hídricos 
subterrâneos.”

“
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RESuMO

As espécies exóticas invasoras constituem uma ameaça crescente para a 

biodiversidade, tendo impactes negativos tanto nas espécies e habitats nativos, como 

também na economia nacional e internacional. Entre os mamíferos, os esquilos são 

animais de estimação exóticos muito apreciados, que muitas vezes são libertados 

intencionalmente ou escapam acidentalmente para o meio natural. Atualmente, são 

seis as espécies de esquilos exóticos invasores, ou com potencial invasor, reconhecidas 

na Europa: o esquilo-cinzento (Sciurus carolinensis), o esquilo-raposa (Sciurus niger), 

o esquilo-de-Finlayson (Callosciurus finlaysonii), o esquilo-de-Pallas (Callosciurus 

erythraeus), o esquilo-terrestre-da-Barbária (Atlantoxerus getulus) e o esquilo-siberiano 

(Eutamias sibiricus). Em Portugal, apesar de até ao momento não existirem registos 

confirmados de esquilos invasores, quatro espécies, incluindo o esquilo-cinzento, o 

esquilo-raposa, o esquilo-de-Pallas, e o esquilo-siberiano, estão catalogadas na Lista 

Nacional de Espécies Invasoras e são referidas como espécies exóticas invasoras, ou 

com potencial invasor, que suscitam preocupação na União Europeia. Neste trabalho, 
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ABSTRACT

Invasive species pose a major threat for biodiversity conservation. Their impacts 

affect not only the native species and habitats, but also the national and international 

economies. In Europe, squirrels are among the most popular exotic pets and are 

often intentionally or accidentally released into the wild. Currently, six invasive, 

or potentially invasive, exotic squirrels are identified in Europe: the Eastern grey 

squirrel (Sciurus carolinensis), the fox squirrel (Sciurus niger), the Finlayson’s squirrel 

(Callosciurus finlaysonii), the Pallas’ squirrel (Callosciurus erythraeus), the Barbary 

ground squirrel (Atlantoxerus getulus) and the Siberian chipmunk (Eutamias sibiricus).

Although in Portugal, until now, there were no confirmed records of invasive squirrels, 

four species, including the Eastern grey squirrel, the fox squirrel, the Pallas’ squirrel 

and the Siberian chipmunk, are catalogued under the National List of Invasive Species. 

These four invasive, or potentially invasive, squirrels are species of concern for the 

European Union. Here, we present the first record of a Siberian chipmunk observed in 

the wild in Portugal (Lousada municipality, northern Portugal). This is only the seventh 

confirmed record in the Iberian Peninsula. No record of the species was made during 

the subsequent months and it is possible that this individual did not survive. This record 

was made by a nature lover, highlighting the important role of the public in the early 

detection of introduced exotic species that might become invasive, as well as in a better 

understanding of the biodiversity. Awareness and dissemination campaigns are pivotal 

to raise public support for the effective management of invasive exotic species and the 

conservation of native biodiversity.

KEywORDS

citizen science, invasive and exotic species, Iberian Peninsula, squirrels. 

damos a conhecer o primeiro registo confirmado em ambiente natural de esquilo- 

-siberiano em Portugal, mais especificamente no concelho de Lousada. Além de ser 

um registo inédito em Portugal, é apenas o sétimo na Península Ibérica. A espécie não 

foi registada nos meses subsequentes à primeira observação, pelo que é possível que 

não tenha sobrevivido. Este registo foi partilhado por um entusiasta da natureza, 

reforçando o importante papel do público em geral na deteção precoce de espécies 

exóticas com potencial invasor, bem como num maior entendimento da biodiversidade. 

A deteção atempada, juntamente com a sensibilização e divulgação de informação, 

é essencial para garantirmos uma gestão adequada de espécies exóticas invasoras e 

assegurarmos a conservação da biodiversidade nativa.

PAlAVRAS-ChAVE

ciência-cidadã, espécies exóticas invasoras, Península Ibérica, esquilos.
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EspÉCIEs ExóTICAs 
E EspÉCIEs ExóTICAs 
INVAsORAs

1 
A introdução de novas espécies em novos ambientes representa um dos 

resultados mais visíveis da globalização e do impacte do Homem nos 

ecossistemas. As espécies que não são originárias de determinado local onde 

ocorrem e que foram aí introduzidas deliberada ou acidentalmente pelo Ho-

mem denominam-se de espécies exóticas. Algumas espécies exóticas não se 

adaptam e não sobrevivem devido a diversas barreiras, nomeadamente eco-

lógicas e/ou geográficas, ou fruto de programas eficazes de controlo e erradi-

cação. Porém, existem espécies introduzidas cuja adaptação aos novos am-

bientes é bem-sucedida, o que potencia o seu estabelecimento e expansão, 

e dificulta o seu controlo (Keller et al. 2011). Muitas destas espécies exóticas 

exercem efeitos profundos e geralmente negativos no funcionamento dos 

ecossistemas e na realidade socioeconómica de uma região. Estas espécies 

denominam-se de espécies exóticas invasoras. As espécies exóticas invaso-

ras constituem atualmente uma das principais ameaças à conservação das 

espécies nativas (IPBES 2019). Além do impacte ecológico (e.g., interferência 

em cadeias tróficas e cadeias de polinização, competição por recursos tró-

ficos) e de conservação (e.g., diminuição dos efetivos populacionais ou ex-

tinção de espécies nativas) que representam, estas espécies podem ter um 

impacte económico bastante significativo, seja através do impacte direto 

em setores como a agricultura e produção florestal (Engeman et al. 2010), 

seja através dos custos associados ao desenvolvimento e implementação 

de programas de controlo e mitigação (Martins et al. 2006; Barbet-Massin et 

al. 2020). Adicionalmente, são várias as espécies que representam um risco 

para a saúde pública devido à sua ação como vetores de doenças (Medlock 

& Leach 2015). Apesar de geralmente os impactes negativos de uma espécie 

exótica invasora superarem as consequências positivas de uma introdução 

biológica, estas também têm sido alvo de estudo (Hanley & Roberts 2019). 

Ecologicamente, são várias as espécies exóticas invasoras que, por exem-

plo, representam um novo recurso trófico para predadores nativos, o que 

se repercute positivamente nas suas populações (Dijkstra et al. 2013). Não 

obstante, é essencial que investigadores e cidadãos estejam atentos a esta 

problemática e que cooperem na deteção precoce de espécies exóticas com 

potencial invasor (Marchante et al. 2019). Só assim será possível assegurar 

o seu controlo atempado e mitigar os seus potenciais impactes negativos.
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EsQUILOs ExóTICOs 
INVAsOREs NA EUROpA2 

Em Portugal, são várias as espécies exóticas invasoras de fauna e flora com 

um reconhecido impacte negativo, sendo que o número de espécies de plan-

tas exóticas conhecidas é superior ao número de espécies de animais exó-

ticos (Ribeiro et al. 2018). Relativamente aos mamíferos, a sua introdução 

resulta geralmente da translocação de animais para fins cinegéticos, da ex-

ploração e produção de peles ou do comércio de animais de estimação (Lo-

ckwood et al. 2019). O visão-americano (Neovison vison) é uma das espécies 

que tem gerado preocupação em território nacional, devido à competição 

por recursos com espécies nativas de mustelídeos, à predação  sobre várias 

espécies de aves que nidificam no solo, roedores, répteis e anfíbios, algumas 

endémicas, e ao potencial impacto económico que pode ser significativo em 

algumas regiões e atividades, como a piscicultura (Bonesi & Palazon 2007). 

Entre os mamíferos, os esquilos são bem aceites pelos humanos e mui-

to apreciados pelo seu valor estético. Talvez devido ao seu carisma, os 

esquilos encontram-se entre os animais de estimação mais populares. No 

entanto, estes animais de estimação são espécies exóticas, que muitas vezes 

são libertadas intencionalmente ou escapam acidentalmente para o meio 

natural, onde se podem estabelecer, expandir e formar novas populações 

(Bertolino & Lurz 2011). Atualmente, são seis as espécies de esquilos exó-

ticos invasores, ou potencialmente invasores, reconhecidas na Europa: o 

esquilo-cinzento (Sciurus carolinensis), o esquilo-raposa (Sciurus niger), o 

esquilo-de-Finlayson (Callosciurus finlaysonii), o esquilo-de-Pallas (Callos-

ciurus erythraeus), o esquilo-terrestre-da-Barbária (Atlantoxerus getulus) e 

o esquilo-siberiano (Eutamias sibiricus). O esquilo-vermelho (Sciurus vul-

garis) é a única espécie de esquilo nativa em Portugal, no entanto, a sua 

manutenção em cativeiro é proibida.

O esquilo-cinzento é uma espécie nativa da América do Norte que foi repeti-

damente introduzida na Grã-Bretanha, Irlanda e Itália, onde se tornou inva-

sor (Bertonilo et al. 2014). Os impactes do esquilo-cinzento são notórios e têm 

recebido bastante atenção por parte da comunidade científica. Por exemplo, 

um dos impactes negativos mais significativos é a ameaça que esta espécie 

representa para o seu congénere nativo Europeu, o esquilo-vermelho, não 

apenas devido à competição direta por recursos e por espaço, mas também 
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A introdução de novas espécies em novos 
ambientes representa um dos resultados mais 
visíveis da globalização e do impacte do Homem 
nos ecossistemas. ”

“

devido à transmissão de doenças infeciosas (Bertolino et al. 2014). O valor 

estético do esquilo-cinzento e o facto de poder constituir uma importante 

presa para algumas espécies de carnívoros nativos são aspetos que também 

têm recebido atenção (Gurnell et al. 2016). O esquilo-cinzento tornou-se uma 

presença icónica em alguns parques onde foi introduzido, o que represen-

tou um problema acrescido, pois as medidas que visavam a erradicação da 

espécie enfrentaram uma grande oposição do público (Bertolino et al. 2016). 

Embora a expansão do esquilo-cinzento tenha sido inicialmente lenta, nos 

últimos 20 anos a sua expansão processou-se rapidamente, causando a ex-

tinção local do esquilo-vermelho (Bertonilo et al. 2014). Além disso, modelos 

preditivos de taxas de expansão do esquilo-cinzento sugerem que esta espé-

cie se expandirá por toda a Europa central nas próximas décadas, a menos 

que sejam implementadas ações severas de gestão e erradicação das popu-

lações já existentes (Bertolino et al. 2008; Di Febbraro et al. 2013; Bertolino 

et al. 2014). A capacidade de dispersão das espécies e o contínuo comércio 

de esquilos de estimação em alguns países europeus representam uma séria 

ameaça para a sobrevivência a longo prazo do esquilo-vermelho (Bertonilo 

et al. 2014). Embora o esquilo-cinzento não seja encontrado em estado sel-

vagem no território espanhol, esta espécie foi comercializada como animal 

de estimação e está catalogada como espécie exótica invasora na região de 

Aragão (Real Decreto 1628/2011, Espanha). Em Portugal, não existem regis-

tos confirmados da ocorrência desta espécie na natureza, no entanto, tam-

bém está catalogada na Lista Nacional de Espécies Invasoras (Decreto-Lei 

n.º 92/2019, Portugal). Atualmente, o comércio e a libertação desta espécie 

estão proibidos pelas agências de conservação nacionais de ambos os países 

(Decreto-Lei n.º 92/2019, Portugal; Real Decreto 1628/2011, Espanha). 

O esquilo-cinzento é talvez a espécie cujo impacte tem recebido mais aten-

ção, no entanto, existem na Europa mais cinco espécies de esquilos invaso-

res ou com potencial invasor: i) o esquilo-raposa é nativo da América do Nor-

te, mas foi registado na Bélgica em 2014 (Tsiamis et al. 2017). O seu possível 

impacte nas áreas de introdução inclui a competição com o esquilo-verme-

lho, danos na silvicultura e transmissão de doenças (Tsiamis et al. 2017); ii) 
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Em Portugal, não existem registos confirmados 
da ocorrência de esquilos invasores na natureza.”“
o esquilo-de-Finlayson é nativo da região da Indochina, mas tem sido intro-

duzido em diferentes regiões da Ásia e da Europa, nomeadamente em Itália, 

onde as populações atuais do norte e sul do país resultaram da libertação de 

alguns indivíduos no início da década de 80 (Aloise & Bertolino 2005). A sua 

ação tem-se repercutido, por exemplo, em danos nos espécimes arbóreos 

encontrados nos parques onde foi introduzido (Bertolino et al. 2004); iii) o 

esquilo-de-Pallas ocorre naturalmente na região nordeste da Índia, Birmâ-

nia, Tailândia, Indochina e sul da China. O primeiro registo desta espécie na 

Europa data da década de 70, em França. Atualmente, encontra-se também 

estabelecida na Bélgica, Holanda e Itália. Alguns estudos demonstram que 

é uma espécie que se dispersa com facilidade e cuja presença tem resultado 

em diferentes impactes (Tamura & Ohara 2005). Recentemente, um programa 

de erradicação permitiu eliminar uma população suburbana do esquilo-de-

-Pallas na Bélgica, demonstrando que, sob certas circunstâncias, o controlo 

de esquilos exóticos invasores é possível (Adriaens et al. 2015); iv) o esquilo-

-terrestre-da-Barbária é uma espécie nativa do Noroeste Africano, Marrocos 

e Argélia, que foi introduzido na ilha de Fuerteventura, no arquipélago das 

Canárias, como animal de estimação, na década de 60 (Machado 1979). É uma 

espécie pouco estudada, embora a sua interferência na cadeia de dispersão 

de sementes seja reconhecida (Lopez-Darias & Nogales 2008); v) o esquilo- 

-siberiano encontra-se naturalmente distribuído pelo norte da Ásia, desde 

a Rússia Ocidental à província de Kamchatka, estendendo-se pelo Nordeste 

da Coreia, China Central e Japão (Tsytsulina et al. 2016). Atualmente, além de 

na Rússia, esta espécie encontra-se estabelecida em vários países europeus 

como a Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Itália e Suíça. Tem 

sido reportada ocasionalmente na Áustria, Espanha, Grã-Bretanha e Suécia 

(Mori et al. 2018). Além do esquilo-cinzento, outras três espécies, incluindo o 

esquilo-raposa, o esquilo-de-Pallas, e o esquilo-siberiano, estão catalogadas 

na Lista Nacional de Espécies Invasoras (Decreto-Lei n.º 92/2019), e são refe-

ridas como espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União 

Europeia, estando abrangidas pelo Regulamento de Execução n.º 2016/1141 

da Comissão.   

Neste trabalho, damos a conhecer o primeiro registo confirmando em am-

biente natural de esquilo-siberiano em Portugal, mais especificamente no 

concelho de Lousada.
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UM EsQUILO-sIBERIANO 
EM LOUsADA 3 

Neste trabalho, damos a conhecer o primeiro 
registo confirmado em ambiente natural de esquilo- 
-siberiano em Portugal, mais especificamente no 
concelho de Lousada. ”

“

No dia 8 de abril de 2019, através de uma câmara de armadilhagem fo-

tográfica, foi possível observar um esquilo-siberiano em ambiente na-

tural a alimentar-se nas imediações de uma linha de água (Figura 1). Mais 

tarde, no dia 15 de abril de 2019, foi observado diretamente um esquilo-sibe-

riano a cruzar uma estrada nas proximidades do local onde a câmara estava 

instalada (Nunes M., comunicação pessoal). Desconhece-se se foi o mesmo 

indivíduo. A câmara de armadilhagem fotográfica permaneceu ativa entre 

março de 2018 e julho de 2020, contudo não foi registado qualquer indício 

adicional da presença da espécie. Trata-se de um registo inédito em Portugal 

e apenas o sétimo na Península Ibérica (Mori et al. 2018). O esquilo-siberiano 

foi observado numa área rural fragmentada e relativamente próxima a al-

gumas habitações, pelo que é possível que se trate de um indivíduo que foi 

intencional ou acidentalmente libertado pelo Homem em meio natural. O 

esquilo-siberiano apresenta características que podem fazer desta espécie 

uma invasora bem-sucedida, nomeadamente uma grande adaptabilidade e 

uma elevada taxa de reprodução. No entanto, apenas cerca de 50% das intro-

duções da espécie na Europa dão origem a núcleos populacionais estabele-

cidos. A predação é uma das causas frequentemente apontadas para o de-

saparecimento dos indivíduos introduzidos (Mori et al. 2018). Atendendo a 

que a espécie não foi reportada nos meses subsequentes, é possível que não 

tenha sobrevivido. Contudo, apesar da interdição ao comércio do esquilo- 

-siberiano (Decreto-Lei n.º 92/2019), esta espécie ainda se encontra à venda, 

o que potencia novas fugas e/ou libertações. Devemos assim estar atentos e 

reportar este e outros casos de espécies exóticas observadas, pois a deteção 

precoce é essencial para o seu controlo atempado. 
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fIGuRA 1 Local de observação do primeiro esquilo-siberiano (Eutamias sibiricus) reportado em ambiente natural em Portugal.
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fIGuRA 2 Registo fotográfico do esquilo-siberiano observado nas proximidades de uma linha de água de 
carácter temporário no município de Lousada, Portugal.

Até ao momento, os impactes atribuídos ao esquilo-siberiano na Europa 

são substancialmente menores do que os que envolvem o esquilo-cinzento. 

No entanto, trata-se de uma espécie abrangida pelo Regulamento de Execu-

ção n.º 2016/1141, de 13 de junho de 2016, que adota uma lista de espécies 

exóticas invasoras em conformidade com o Regulamento n.º 1143/2014, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativo à pre-

venção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras 

na União Europeia. O potencial do esquilo-siberiano como vetor de doen-

ças zoonóticas é uma das questões que mais preocupa a União (Pisanu et 

al. 2010; Marsot et al. 2013). O seu potencial impacte negativo em espécies 

nativas, como o esquilo-vermelho, é também um motivo de preocupação. 

O esquilo-vermelho é uma espécie carismática do nosso território que tem 

sido alvo de vários estudos para conhecermos melhor a sua recente expan-

são, uma vez que esteve dada como extinta em Portugal até aos anos 80, 

altura em que voltou a ser registada no Norte de Portugal (Rocha et al. 2014).  

A página “Esquilo Vermelho em Portugal”, implementada através de uma 

rede social (Facebook®), por exemplo, é um projeto de ciência-cidadã atra-

vés do qual os interessados poderão reportar as suas observações diretas ou 

indiretas da espécie. Os dados obtidos têm contribuído para o aumento do 

conhecimento relativo à distribuição da espécie (Rocha et al. 2017). 
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Todos os dados reportados por cidadãos 
(ciência-cidadã) constituem uma fonte 
de informação de enorme utilidade para a deteção 
de espécies introduzidas e para a definição de 
estratégias de controlo que visem anular ou mitigar 
os seus impactes na fauna e flora nativa.”

“

O controlo de espécies invasoras carismáticas, como os esquilos, é uma 

questão muito complexa, que pode levantar sérias implicações sociais e 

jurídicas (Bertolino & Genovesi 2003). Por conseguinte, a sensibilização do 

público e a divulgação de informação adequada são essenciais para a de-

teção precoce e a erradicação efetiva de esquilos exóticos, como o esqui-

lo-siberiano, antes das populações se estabelecerem. Neste sentido, todos 

os dados reportados por cidadãos (ciência-cidadã) constituem uma fonte de 

informação de enorme utilidade para a deteção de espécies introduzidas e 

para a definição de estratégias de controlo que visem anular ou mitigar os 

seus impactes na fauna e flora nativa. 
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RESuMO

Em 2015, dando expressão à 

necessidade identificada durante a 

implementação do projeto IMPRINT+ 

de elevar, localmente, os níveis de 

literacia ambiental, tanto entre os 

jovens em idade escolar-como no seio 

da comunidade residente, decidiu a 

Câmara Municipal de Lousada, através 

dos pelouros da Cultura e do Ambiente, 

concretizar um projeto editorial de 

cariz educativo e científico alicerçado 

no conhecimento do território – o 

seu património biótico e abiótico – e 
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na necessidade de o revelar, apropriar 

e proteger. Para o efeito, ao longo dos 

últimos cinco anos, o projeto contou 

com um elenco assinalável de autores, 

ilustradores, mas também investigadores 

das mais diversas áreas, que no seu 

conjunto deram corpo a mais de uma 

dezena de publicações inéditas, algumas 

das quais integrando o Plano Nacional de 

Leitura.

PAlAVRAS-ChAVE

literacia, ciência, ambiente, publicações. 

CITAÇÃO RECOMENDADA Nunes M, Fernandes LA & Matos M (2020). Plano de leitura ambiente: uma estratégia para literacia 

ambiental no concelho de Lousada (2015-2020). Lucanus – Revista de Ambiente e Sociedade, IV, 80-91.



81LUCANUS

ABSTRACT

In 2015, as a response to the needs 

identified during the implementation 

of the IMPRINT+ project, of locally 

raising the levels of environmental 

literacy, among both students and 

the local community, the City Council 

of Lousada decided to implement, 

through the departments of Culture 

and Environment, an editorial 

project based on scientific knowledge 

regarding local natural heritage, 

and the needs to protect it. To this end, 

over the last five years, the project has 

relied on a remarkable cast of authors, 

illustrators, and researchers from the 

most diverse fields, who have produced 

more than a dozen books, some of which 

currently integrate the National Reading 

Plan. 

KEywORDS

literacy, science, environment, 

publications.

COMO (RE)EsCREVER 
O AMANHÃ1 

O Município de Lousada assumiu em 2015 uma estratégia integrada para a 

sustentabilidade que, desde então, orienta todos os trabalhos e projetos 

ambientais implementados no território. Perspetivada também como um 

plano de ação, assenta em cinco principais pilares: educação ambiental e 

divulgação científica, investigação e conservação da biodiversidade, progra-

ma de envolvimento social, ações infraestruturais e agenda de sustentabili-

dade interna (Nunes e Matos 2020).

Nesta estratégia, a educação ambiental e a divulgação científica são enten-

didas como pedras basilares de toda a comunicação, tendo sido estabelecido 

um modelo de atuação no terreno, simultaneamente pedagógico e cienti-

ficamente validado. A estratégia assume a missão de educação ambiental 

integrada, em que a informação rigorosa e credível está informalmente em-

butida em todos os procedimentos e ações, comunicações e diálogos, numa 

lógica de construção de uma nova visão de cidadania. 

É neste contexto que nasce o Plano de Leitura Ambiente, desenvolvido pela 

Câmara Municipal de Lousada em articulação com parceiros locais – escolas, 

bibliotecas, famílias e coletividades – e entidades externas – universidades, 
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O pROgRAMA EDUCATIVO1.1 

museus e organizações não-governamentais –, constituindo-se como instru-

mento fundamental de promoção local da leitura, e sobretudo de literacia 

ambiental. A literacia ambiental é aqui afirmada como a capacidade indivi-

dual e coletiva de entender conceitos e estabelecer relações de causa-efei-

to, tais como: entender que dependemos de recursos naturais finitos, que 

partilhamos um ecossistema global com comunidades animais e botânicas, 

que a biodiversidade presta serviços aos ecossistemas imprescindíveis à re-

gulação e renovação dos mesmos e que os efeitos coletivos se devem à soma 

de inúmeras ações individuais (Matos et al. 2017).

Deste modo, urdindo a necessidade de elevar os níveis de literacia ambiental 

de alunos, docentes e famílias à estratégia municipal para a sustentabilida-

de, orientada para o todo comunitário (Alves et al. 2017), definiu a Câmara 

Municipal de Lousada, através dos pelouros da Cultura, Ambiente e Nature-

za, um programa de ação transformativa, desenhado a dez anos e sustentado 

em dois eixos de atuação distintos, porém complementares: um programa 

educativo, dedicado à comunidade pedagógica, com especial enfoque nos 

alunos, e um programa científico, orientado para a sociedade civil e dedicado, 

quer ao público generalista, quer a investigadores e técnicos especializados. 

Os objetivos estabelecidos para o programa educativo,  além de procu-

rarem restabelecer a ligação afetiva com o livro-objeto, priorizam o es-

treitamento da relação com o livro enquanto repositório de saber e de infor-

mação cientificamente validada. Assim, estabeleceram-se como objetivos:

i) Promover hábitos de leitura e de literacias num processo de desenvol-

vimento pessoal e social, assente em valores científicos; 

ii) Simplificar e ampliar o acesso ao livro como fonte de conhecimento 

científico e de valorização pessoal; 

iii)  Incentivar a leitura em contexto familiar;

iv) Estimular a qualidade literária, a imaginação, a sensibilidade estética 

e a curiosidade científica;

v) Difundir o conhecimento, cientificamente avalizado, da realidade am-

biental do território.

A dinâmica estabelecida incorpora a edição e divulgação de obras literárias, 

o conhecimento do território local e o reforço do fundo documental das bi-
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bliotecas escolares e dos espaços de leitura disponibilizados em todo o con-

celho por associações e coletividades, surgindo como estratégia agregadora, 

atraindo escritores e ilustradores de reconhecida dimensão nacional para a  

produção de narrativas inéditas de literatura infantojuvenil centradas na 

temática ambiental, mas sempre sob o prisma local. Temas como a biodiver-

sidade, alterações climáticas e sustentabilidade dos recursos naturais são 

assuntos versados nas diversas obras que, concluído o processo de edição, 

são oferecidas anualmente a todos os alunos do sistema público e privado 

que, em Lousada, frequentem o ensino pré-escolar, o 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo 

de ensino, o 6.º ano do 2.º ciclo de ensino, o 9.º ano do 3.º ciclo de ensino e o 

10.º e 12.º anos do ensino secundário.

O programa abarca, indistintamente, alunos do ensino regular, vocacional 

e  profissional. O ciclo editorial apresenta periodicidade trianual, findo o 

qual novas obras são publicadas, sempre precedidas de um aprofundado 

processo participativo envolvendo educadores, professores, professores 

bibliotecários, técnicos autárquicos da área da cultura e do ambiente e in-

vestigadores externos. Todas as obras têm por base a informação científica 

produzida a partir da investigação desenvolvida pelo Setor de Conservação 

da Natureza e Educação Ambiental do Município de Lousada, em articula-

ção com a academia e diversas organizações não-governamentais.

Visando a maior diversidade possível em matéria literária, as obras versam 

diferentes tipologias literárias: conto, escrita epistolar e informativa, ro-

mance juvenil e novela gráfica.

Suplementando a oferta das obras produzidas, o projeto compreende um 

programa de atividades que intenta a apropriação das obras por parte da 

comunidade educativa, seja no plano curricular, seja na componente de for-

mação cívica e social. 
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Entre as diversas iniciativas do programa educativo, que pretendem expo-

nenciar a relação da comunidade com os livros, salientam-se:

i) Concurso Ler Lousada (www.cm-lousada.pt/p/ler-lousada), competição 

anual, literária e de ilustração, que desafia à exploração literária e cria-

tiva em contexto familiar e de sala de aula, premiando e distinguindo 

publicamente os melhores trabalhos de cada nível de ensino;

ii) Ciclo de oficinas de escrita criativa Penso, logo escrevo orientadas pe-

los autores junto de alunos, professores e famílias; 

iii) Oficinas temáticas de exploração científica das obras literárias em 

contexto de Educação Ambiental através do Programa BioEscola (www.

cm-lousada.pt/p/bioescola);

iv) Sessões de leitura (literária e científica) com os autores e/ou investiga-

dores na área ambiental;

v) Ciclo de exposições de artes visuais, representações dramáticas, pro-

longamento dos enredos e, inclusive, a edição impressa de reescrita das 

obras do Plano de Leitura Ambiente.

vi) Incremento do conceito de biblioteca 

verde, fundo documental específico sobre 

a temática ambiental, com obras literárias, 

científicas e informativas em diversos su-

portes, dando consistência e amplitude a 

projetos de escola na mesma área.
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O pROgRAMA CIENTÍfICO1.2 
Como objetivos primordiais, o programa científico, cuja produção edito-

rial inclui exclusivamente publicações enquadráveis na temática am-

biental, visa:

i) Incentivar a produção científica na área das ciências da terra e da vida;

ii) Promover a divulgação científica, tendo por base a investigação desen-

volvida localmente;

iii) Garantir ferramentas científicas de apoio à tomada de decisão em ma-

téria de ordenamento e gestão do território;

vi) Elevar o nível de literacia ambiental da comunidade;

v) Ensaiar metodologias de comunicação de ciência com diversas faixas 

etárias.

O programa científico assenta na produção de conteúdos inéditos de caráter 

divulgativo e científico publicados quer sob a forma de edições monográfi-

cas, quer através de publicações de caráter periódico. Enquanto os estudos 

monográficos versam em exclusivo a realidade local, as edições periódicas 

incorporam anualmente artigos de âmbito local, nacional e internacional, 

em língua portuguesa, castelhana e inglesa, quer de investigação, revisão e 

divulgação, quer comentários, notas e novas perspetivas, de acordo com a 

apreciação desenvolvida por parte dos gestores editoriais.

Com vista à divulgação alargada dos conteúdos editados, as edições periódi-

cas, das quais a revista Lucanus – Ambiente e Sociedade é exemplo, encon-
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tram-se integralmente disponibilizadas em versão digital (e.g. 

www.lucanus.cm-lousada.pt/). As edições em formato papel são 

permutadas com todos os municípios do país, assim como com 

museus, universidades, institutos, bibliotecas e arquivos e di-

versas entidades estrangeiras com os quais existem acordos de 

permuta firmados. Localmente, integram o acervo bibliográfico 

de todas as bibliotecas, Juntas de Freguesia e postos de leitura 

distribuídos pelo concelho.

Para além disso, as publicações em formato físico são objeto de di-

vulgação local por via, nomeadamente, do programa BioLousada 

(www.cm-lousada.pt/p/biolousada), integrando-as em atividades 

de sensibilização ambiental que envolvem os cidadãos na valori-

zação e proteção dos valores naturais do território.



87LUCANUS

REsULTADOs2 
Ao longo dos cinco anos iniciais do pro-

jeto, o programa educativo publicou 11 

obras originais, com tiragens médias de 3000 

exemplares, algumas com segundas edições, 

num total de 35 500 exemplares. Destes, 25 548 

foram diretamente oferecidos a alunos e do-

centes em contexto escolar (Tabela 1) e outros 

1126 exemplares distribuídos por bibliotecas 

escolares, postos de leitura e oferecidos em 

ações de formação de professores, sessões de 

leitura, oficinas de escrita criativa e sessões de 

apresentação pública das obras editadas. No 

total, mais de uma dezena de autores e outros 

tantos ilustradores, escolhidos após auscultação a professores e professores 

bibliotecários em função da bibliografia relevante produzida nos respetivos 

escalões etários, colaboraram no projeto editorial, conferindo-lhe credibilida-

de e robustez cultural.

No caso do programa científico, foram editadas duas publicações: Lousada 

Geológico (2016) e revista Lucanus – Ambiente e Sociedade (1.º volume em 

2017), esta última de caráter periódico, com quatro números editados e con-

tando com a chancela da Secretaria de Estado do Ambiente, da Agência Por-

tuguesa do Ambiente (APA) e do Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF). No total, foram produzidos 2750 exemplares destas obras, 

encontrando-se a maioria esgotada na sua versão física1.

Um dos aspetos mais relevantes do Plano de Leitura Ambiente consiste na 

diversidade de parcerias associadas, tanto a nível local como nacional e in-

ternacional, com o intuito não apenas de promoção e divulgação do projeto, 

mas também de replicação dos princípios e métodos associados. 

De entre os vários protocolos formais estabelecidos destaca-se a parceria 

com a Rede de Bibliotecas de Lousada (2015) e, através dela, com os diversos 

agrupamentos escolares do concelho; com a Rede de Bibliotecas Escolares 

(2015); com o Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro (2017); e 

com o Plano Nacional de Leitura (2018), este último através do Plano Local 

1 Todas as obras que integram o Plano de Leitura Ambiente foram impressas com tintas de base vegetal, 

livre de solventes e biodegradáveis e utilizando papel com certificação FSC ou PEFC proveniente de 

florestas de gestão sustentável.



de Leitura de que o Plano de Leitura Ambiente da Câmara Municipal de Lou-

sada constitui um dos projetos-piloto, em termos nacionais. 

Em 2019, o projeto ganha relevo no seio da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) através do protocolo de colaboração celebrado nesse mesmo 

ano , entre o Município de Lousada e o Governo da Região do Príncipe (Reserva 

da Bioesfera da UNESCO), em São Tomé e Príncipe, tendo em vista a diversi-

ficação de práticas de leitura inclusiva e a promoção dos níveis de literacia 

ambiental enquanto forma de promover o desenvolvimento local sustentável.
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Em termos de impacto pedagógico mensurável, o Plano de Leitura Ambiente 

ganha particular relevância junto das gerações mais jovens, em idade es-

colar. A experiência empírica dos professores e educadores revela que este 

público-alvo, face ao período anterior ao Plano, se apresenta agora notoria-

mente mais predisposto para a exploração do livro, enquanto objeto de lei-

tura, mas também enquanto ferramenta de partida para novas e diferentes 

explorações temáticas. Desta aferição se depreende a importância de fazer 

acompanhar o plano literário de um plano pedagógico integrador e coeren-

te, que envolva os diversos agentes educativos na exploração das obras.

No que respeita à causa ambiental, as crianças e jovens mais assíduos na 

leitura, ou mais dedicados ao Plano de Leitura Ambiente – mas também ao 

programa BioEscola – demonstram conhecimentos de ecologia em idade 

mais precoce, uma maior sensibilidade ambiental, um maior reconhecimen-

to da biodiversidade local (que, de outra forma, se encontra muitas vezes 

enviesado por grandes produções televisivas/impressas e documentários 

que versam sobre ecossistemas alóctones) e uma maior predisposição para 
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a ação ambiental, que se perceciona pela maior participação em programas 

de voluntariado ambiental ou pela maior adesão a iniciativas relacionadas 

com a diminuição da pegada ecológica individual (e.g. o uso de garrafas reu-

tilizáveis ao invés de garrafas plásticas de uso único).

Naturalmente, num contexto de alteração de comportamentos e avaliação 

de impactos, o Plano de Leitura Ambiente não pode ser isoladamente consi-

derado, sendo plausível que os impactos resultem de um conjunto consis-

tente de iniciativas de literacia. Assim, os autores reiteram a importância 

de consolidar o Plano de Leitura local com uma estratégia integradora que 

releve a consistência entre os conteúdos transpostos para a palavra escrita 

e a realidade que os leitores poderão observar.
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TABElA 1 Dados relativos ao Programa Educativo do Plano de Leitura Ambiente.

Características da edição Comunidade educativa envolvida

Título Texto e ilustração Edição Tiragem Ano
Ano de 
escolaridade

N.º de 
alunos

N.º de 
professores

O espantoso recordatório 
de factos adoráveis sobre os 
incríveis animais de lousada

Milene Matos 
Fedra Santos

1.ª ed. 3 000 2017
Pré-escolar 3 548

140

2.ª ed. 1 000 2020

Pedro e o lobo
Luiz Oliveira     
Fedra Santos

1.ª ed. 1 500 2017
3.º ano 2 733 113

2.ª ed. 2 000 2019

Contos do rio que corre
Álvaro Magalhães         
Luiz Darocha

1.ª ed. 3 000 2015

4.º ano 5 995 214
Cartas à minha terra 

José Fanha   
Raquel Caiano

1.ª ed. 3 000 2017

Conto do Moinho do Meio
Margarida Fonseca 
Santos               
Fedra Santos

1.ª ed. 3 000 2020

O caderno de jB encontrado 
em lousada

António Mota   
Fedra Santos

1.ª ed. 3 000 2015

6.º ano 6 000 222
A Incrível história dos 
bacalhaus voadores

António Torrado 
António Pilar

1.ª ed. 3 000 2017

A misteriosa Cassandra
Ana Maria Magalhães     
Isabel Alçada 
Fedra Santos

1.ª ed. 3 000 2020

Agá, a cura Vitor Oliveira
1.ª ed. 3 000 2017 9º ano 3 548 136

2.ª ed. 1 000 2020

livro da Ciência
Milene Matos 
Alunos de Artes da ESL

1.ª ed. 2 000 2018 10.º ano 1 672 59

Dieta da Poesia Afonso Cruz 1.ª ed. 4 000 2020 12.º ano 1 123 45

Total 35 500 24 619 929
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Em suma, perante as exigências impostas por um mundo em contínua mudança e numa “so-

ciedade de informação” que ameaça reforçar as desigualdades, o Plano de Leitura Ambiente 

desafia a “suscitar novas práticas pessoais, educativas e sociais, estimuladoras de um recon-

ceito do mundo, inaugurando a exploração de novos territórios existenciais e cognitivos, 

num contínuo processo de autonomia e responsabilidade” (Fernandes, 2011). 
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IluSTRAÇÃO CIENTífICA 
E DE VIDA SElVAGEM

IluSTRAÇÕES Davina falcão

Bióloga, ilustradora científica e de vida selvagem

A ilustração, seja a ilustração científica ou outro género de ilustração, re-

quer extrema dedicação. É necessário muito planeamento e estudo an-

tes de iniciarmos qualquer projeto.

Mas porquê? Não é só desenhar? Depende.

Se quisermos apenas esboçar e dar liberdade à imaginação, sem nenhum 

objetivo a cumprir ou compromisso a dar resposta, sim.

No entanto, se a ilustração pretender dar resposta a um fim particular, como 

por exemplo representar fielmente as características morfológicas e com-

portamentais de um espécime ou espécie, ou satisfazer um enquadramento 

específico para um propósito concreto, então o planeamento é essencial.

No mundo da ilustração científica e da ilustração de vida selvagem, o conhe-

cimento, o rigor e o pormenor devem imperar, pois este tipo de ilustração 

tem que obedecer a um conjunto de regras específico, impostas pela própria 

Ciência. A imaginação é permitida, mas temos que ser cuidadosos, razoáveis 

e fiéis ao que pretendemos ilustrar e dar a conhecer.

Importa salientar que ilustração científica e ilustração de vida selvagem 

estão interligadas, mas não são exatamente o mesmo. Na ilustração de vida 

selvagem podemos desenhar um determinado espécime que observamos 

na natureza contemplando as suas características particulares, como cica-

trizes, marcas incomuns na coloração, entre outros aspetos. Na ilustração 

científica desenhamos as características gerais de uma espécie, excluindo a 

questão da individualidade.

Consideremos um exemplo específico de ilustração de vida selvagem, neste 

caso a cobra-de-água-de-colar (Natrix astreptophora).
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Esta espécie tem características particulares e, portanto, distintas das 

restantes espécies de serpentes que podem ser encontradas em território 

nacional. Inicialmente teremos que perceber exatamente que caracterís-

ticas são essas, de modo a não serem esquecidas e/ou negligenciadas na 

ilustração. 

Uma consulta intensiva e pormenorizada de diversos recursos, como li-

vros, artigos e sites especializados, é o suficiente para fazer esse estudo. 

No entanto, a possibilidade de observarmos o animal diretamente é mui-

to importante para recolhermos informação sobre o seu comportamento, 

postura e habitat natural. A possibilidade de recolhermos informação in 

loco contribui para uma ideia mais realista e viva da espécie que preten-

demos ilustrar.

Existe qualquer coisa de especial quando estamos a observar diretamente 

um animal ou uma planta. Se formos com o nosso trabalho de casa feito, 

no campo estaremos a tirar dúvidas que a bibliografia pode não ter escla-

recido. É como se estivéssemos numa conversa com a espécie que vamos 

ilustrar.

Nesta fase, quando se trata de animais vivos, temos que ter o cuidado de 

perturbar o mínimo possível no momento de tirarmos notas e fotografias. 

Não os devemos usar como modelos vivos para os desenharmos no local. 

Esboçar e desenhar são tarefas demoradas. Manter um animal parado ou 

imóvel num local específico, por exemplo na nossa mão ou numa caixa 

transparente, poderá causar muito stress desnecessário. 

Quando os observamos no meio natural, além de fotografias, devemos re-

gistar toda a informação possível em diários de campo ou noutro suporte.  

No caso das serpentes e outros répteis, devemos prestar particular aten-

ção às escamas, proporções, cores, texturas, formas, bem como à pose do 

animal. Todos estes aspetos permitirão estudar e definir a composição da 

imagem total.

Regressando a casa ou ao estúdio, vimos carregados de experiências e in-

formações, recolhidas diretamente por nós através das nossas máquinas 

fotográficas e dos nossos sentidos. A experiência diz-me que nestas situa-

ções guardamos bastante mais informação do que guardaríamos se usásse-

mos fotografias tiradas por terceiros. 

Assim que nos sentirmos confortáveis com os estudos e a informação ao 

nosso dispor, começamos a trabalhar na ilustração final. 



Natrix astreptophora – Aguarela, lápis de cor, 
marcadores, grafite e tinta branca





Natrix astreptophora – Aguarela, lápis de cor, 
marcadores, grafite e tinta branca





Malpolon monspessulanus 
– Técnica digital



Pelophylax perezi 
– Marcadores e lápis de cor



Alcedo atthis 
– Lápis de cor



 Sciurus vulgaris 
– Técnica tradicional, aguarela e lápis de cor



Lucanus barbarossa 
– Técnica tradicional, 
misturada com digital

Dorcus parallelipipedus 
– Técnica tradicional,
misturada com digital



Platycerus spinifer 
– Técnica tradicional, 
misturada com digital

Vespa crabro 
– Lápis de cor

Euplagia quadripunctaria 
– Marcadores e lápis de cor



Oxygastra curtisii 
– Marcadores e lápis de cor



Nepa cinerea 
– Lápis de cor e marcadores
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CARVAlhOS-CERquINhOS 
DE GRANDE PORTE DOS 
CONCElhOS DA BATAlhA 
E DE TOMAR COMO 
EMBAIxADORES DOS 
BOSquES DE Quercus 
faginea lAM. (CERCAIS) 
NA zONA CENTRO 
DE PORTuGAl
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RESuMO

Os carvalhos-cerquinhos centenários e de grande porte são relíquias dos cercais de 

Quercus faginea, que no passado ocuparam uma área considerável do Centro-Oeste 

Calcário Português, uma região que espelha a transição climática entre a influência 

atlântica e a mediterrânica. Estas árvores desempenham um importante papel na 

conservação da biodiversidade, constituindo microhabitats, que são essenciais para o 
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ABSTRACT

Mature Portuguese oaks are relics from primary Quercus faginea woodlands (cercais), 

that historically occupied a considerable area of Midwestern Portuguese Limestone, 

representing the transition between the Atlantic and the Mediterranean climates. 

These trees play a major ecological role in the conservation of biodiversity, constituting 

essential microhabitats for the life cycle of a large number of interconnected species 

and resulting in a complex web of ecological relationships. In a recent past, considerable 

changes in land use have led to the significant disappearance of these old-growth 

forests, that were pushed to small residual woodland patches or scattered and isolated 

individuals. The Portuguese oak woodlands are habitats of high ecological value that 

should be restored in their potential area, with the primary objective of preserving 

biodiversity and mitigating the impact of climate change. Though there are still huge 

knowledge gaps in terms of the social and ecological role played by these mature trees, 

the collection of information about them can be particularly important for enhancing 

scientific knowledge and for the conservation of biodiversity, environmental education 

and natural heritage. Thus, two local groups have started to identify and characterize 

ciclo de vida de um elevado número de espécies interligadas entre si numa complexa 

teia de relações ecológicas. Nos últimos séculos, alterações significativas do uso do 

solo levaram ao desaparecimento significativo destes cercais, tendo restado pequenas 

manchas residuais e alguns indivíduos dispersos e isolados. Os cercais são habitats 

de elevado valor ecológico que devem ser restaurados numa parte da sua área 

potencial, com o objetivo primordial de conservação da biodiversidade e mitigação 

do impacto das alterações climáticas. Apesar de ainda existirem bastantes lacunas ao 

nível do conhecimento sobre a importância social e o papel ecológico destas árvores 

de grande porte, a recolha de informação sobre os mesmos assume especial relevo 

para o conhecimento científico e para a conservação da biodiversidade, educação 

ambiental e valorização do património natural. Neste sentido, iniciou-se a identificação 

e caracterização dos carvalhos-cerquinhos de grande porte nos concelhos da Batalha e 

de Tomar. Foram mapeadas árvores com perímetro à altura do peito (PAP) superior a 2,5m 

até maio de 2020, tendo sido inventariados um total de 18 carvalhos-cerquinhos. Destes, 

destacam-se o "carvalho do Padre Zé", como sendo potencialmente o maior exemplar 

da espécie em Portugal, e o carvalho da Pedreira, nas margens do rio Nabão, pela sua 

importância ecológica e paisagística. Ambos estão localizados em sítios da Rede Natura 

2000, reforçando a importância destas áreas para a conservação da Natureza e proteção 

destas árvores em particular. A presença de sete árvores centenárias classificadas 

de interesse público no distrito de Leiria e uma no distrito de Santarém confirma a 

importância da região Centro para a conservação do carvalho-cerquinho. 

PAlAVRAS-ChAVE

árvores de grande porte, Cercais, Floresta Autóctone, Conservação da Biodiversidade, 

Batalha, Tomar.
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mature oaks in the municipalities of Batalha and Tomar. Eighteen trees with a chest 

height perimeter (PAP) greater than 2.5m were catalogued and mapped until May 2020. 

The “Padre Zé” oak is potentially the largest Portuguese specimen and the “Pedreira” 

oak is also relevant, due to its importance in the landscape as well as ecological 

relevance. Both are located in Natura 2000 sites, reinforcing the importance of these 

areas for nature conservation and protection of these trees in particular. The presence 

of seven centenary trees classified as being of public interest in the district of Leiria 

and one in the district of Santarém confirms the importance of the Central Portuguese 

mainland for the conservation of the Portuguese oak. 

KEywORDS

large trees, Portuguese-oak forests, Native forest, Biodiversity Conservation, Batalha, 

Tomar.

INTRODUçÃO1 
As árvores de grande porte distinguem-se de outras da mesma espécie 

por apresentarem características excecionais associadas à dimensão, 

desenho, idade, raridade, interesse histórico/cultural ou paisagístico (Sou-

tinho et al. 2019). Estas desempenham papéis ecológicos essenciais, como o 

sequestro de carbono atmosférico (Luyssaert et al. 2008), a produção de oxi-

génio (Nowak et al. 2007), a regulação dos regimes micro/meso-climáticos, 

hidrológicos e de nutrientes (Lindenmayer, 2016), e ainda de suporte para a 

biodiversidade (Bütler et al. 2013). Estão, também, associadas a um conjunto 

variado de diferentes organismos como fungos, briófitos, líquenes, e a um 

grande número de espécies de vertebrados e invertebrados (Zapponi et al. 

2017). As árvores de grande porte têm vindo a desaparecer em todo o mundo 

principalmente devido à intensificação de atividades agropecuárias e flo-

restais, disseminação global de pragas e doenças, aumento da frequência 

dos incêndios, corte ilegal de madeira, e expansão de novas áreas urbanas, 

entre outros fatores (Lindenmayer et al. 2012). Em Portugal, as árvores de 

grande porte podem ser protegidas através da classificação de arvoredo de 

interesse público. Este é um instrumento legal de proteção com o objetivo 

de conhecer, salvaguardar e conservar árvores de excecional valor, procu-

rando envolver a sociedade no seu inventário e proteção. Deste modo, po-
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dem ser classificadas árvores isoladas ou agrupadas que cumpram deter-

minados critérios e parâmetros dendrométricos, valores estéticos, naturais, 

culturais, históricos e paisagísticos (Lei n.º 53/2012; Portaria n.º 124/2014). No 

registo nacional do arvoredo de interesse público (RNAIP), até 2012 existiam 

em Portugal Continental 470 árvores isoladas e 81 conjuntos arbóreos clas-

sificados. Dessa lista, entre espécies autóctones (47,0%) e exóticas (53,0%), os 

carvalhos autóctones encontram-se distribuídos por seis espécies (Q. suber, 

Quercus robur subsp. broteroana, Q. faginea, Q. rotundifolia, Q. pyrenaica e 

Q. canariensis), com um total de 101 exemplares isolados classificados (Lo-

pes et al. 2019). As espécies com maior representação são o sobreiro (Q. su-

ber) e o carvalho-alvarinho (Q. robur), respetivamente com 45 e 32 registos. 

O carvalho-cerquinho (Q. faginea) apresentava 11 registos, com a sua distri-

buição repartida nos distritos de Leiria (7), Lisboa (3) e Beja (1), representan-

do 4,9% do total de exemplares de espécies autóctones classificados e 10,8% 

dos registos do género Quercus. 

São relativamente poucos os exemplares multicentenários desta espécie 

que chegaram ao século XXI em Portugal. Comparativamente, muitos sobrei-

ros e azinheiras foram conservados, normalmente associados a montados, 

isto motivado pelo interesse económico relacionado com a cortiça e com 

a produção de bolota para alimentação. Estas duas espécies encontram-se 

protegidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 169/2001 e Decreto-Lei n.º 155/2004. O 

valor económico em associação com a legislação de proteção permitiu que 

um grande número de sobreiros e azinheiras seculares chegasse até aos nos-

sos dias. Pelo contrário, o desinteresse pelo carvalho-cerquinho, relaciona-

do com o seu reduzido valor económico para a exploração florestal, poderá 

ajudar a explicar o baixo número de árvores de grande porte da espécie que 

existem atualmente. Aliada a este facto encontra-se a redução da área de 

distribuição dos cercais, devido a alterações do uso do solo para fins agro-

pecuários, outros usos florestais e ao aumento da frequência e intensidade 

dos fogos florestais (Oliveira et al. 2001). Esta espécie encontra-se presente 

principalmente no Centro-Oeste Calcário, nos distritos de Leiria, Coimbra, 

Santarém e Lisboa. Nos últimos dados detalhados sobre estes distritos, é 

referido que em 1995 os povoamentos puros com mais de dois hectares cor-

respondiam a um total de 1221 ha (Oliveira et al. 2001). Atualmente, estes 

cercais estão fragmentados e dispersos, quase sempre associados a encos-

tas de vales serranos, à proximidade de linhas de água ou sebes e antigas 

áreas agrícolas (Capelo & Catry, 2007). Os carvalhais ibéricos de Q. faginea 

e Q. canariensis são filiáveis no habitat 9240 da Rede Natura 2000 (Decreto

-Lei n.º 140/99, Diretiva 92/43/CEE), sendo esta a designação adotada para as 

comunidades florestais, que no caso português, são dominadas por árvores 

adultas de Q. faginea com uma frequência relativa superior a 50% do ha-

bitat. Relativamente ao tipo de solo, encontram-se preferencialmente em 

solos calcários, com um teor de bases  elevado, podendo também surgir em 

solos derivados de rocha-mãe de natureza siliciosa (ICNB a, s/d; Pérez-Ramos 
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& Marañón, 2009; Vila-Viçosa, 2012). O habitat 9240 está listado no anexo B1 

da lista de tipos de habitats naturais de interesse comunitário, cuja conser-

vação exige a designação de zonas especiais de conservação (Decreto-Lei n.º 

140/99). No entanto, na prática esta classificação não garante a proteção dos 

Q. faginea isolados e dos cercais, ainda que algumas destas áreas se encon-

trem localizadas em sítios de interesse comunitário pertencentes à Rede 

Natura 2000.

Os cercais (carvalhais de Q. faginea) do Centro-Oeste Calcário são filiáveis 

fitossociológicamente na associação Arisaro simorrhini-Quercetum faginea 

(Braun-Blanquet, et al. 1956) e constituem a vegetação potencial climató-

fila no território abordado (Figura 1). Estes distribuem-se pelo setor Divi-

sório-Português (Rivas-Martínez et al. 2017) e são caracterizados por serem 

microbosques dominados por Q. faginea, Q. pseudococcifera subsp. rivas-

martinezii (Vázquez et al. 2018) e Laurus nobilis, cuja dinâmica serial in-

clui um medronhal (Bupleuro  fruticosae-Arbutetum  unedonis), um giestal 

de Cytisus grandiflorus (Erico scopariae-Cytisetum grandiflori), arrelvados 

vivazes de Celtica gigantea ou Brachypodium phoenicoides (Avenulo oc-

cidentalis-Celticetum giganteae e Phlomido lychnitidis-Brachypodietum 

phoenicoidis), e tojais-urzais de Ulex jussiaei, U. densus e Erica scoparia 

fIGuRA 1 Área potencial do cercal de Arisaro-Querco broteroi S. Adaptado de Geocatálogo ICNF e Vila-Viçosa (2012).
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(Anthyllido maurae-Ulicetum jussiaei, Salvio sclareoidis-Ulicetum densi e 

Ulici airensis-Ericetum scopariae). Estes estratos arbustivos e herbáceos 

encontram-se ligados por um estrato lianóide dominado por Hedera hiber-

nica, Smilax aspera e Dioscorea communis, garantindo uma estrutura de 

bosque (Vila-Viçosa, 2012).

A proteção legal da espécie apenas pode ser garantida através de dois me-

canismos. 1) Com a classificação de arvoredo de interesse público de exem-

plares isolados ou maciços; 2) Com os regulamentos municipais específicos 

para a espécie. Assim, árvores isoladas e/ou povoamentos que não reúnam 

umas das anteriores figuras de proteção encontram-se completamente des-

protegidas. Saliente-se que apenas dez autarquias nacionais apresentam 

um regulamento englobando a proteção dos carvalhos de folha caduca au-

tóctones. São eles Alcanena, Cascais, Guarda, Loures, Odivelas, Portalegre, 

Sintra, Vale de Cambra, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia (GigantesVer-

des, 2020).

Aliado à falta de proteção, existe na região Centro um desconhecimento da 

atual distribuição dos cercais, do número de exemplares de grande porte e 

ainda da complexidade das interações da sua componente ecológica. Bli-

charska & Mikusinski (2014) referem que a atribuição de valores sociocultu-

rais às árvores de grande porte pode complementar políticas de gestão de 

conservação de florestas. Deste modo, a identificação, caracterização e pro-

teção dos exemplares de grande porte de carvalho-cerquinho poderá con-

tribuir para uma estratégia de valorização, conservação e regeneração dos 

cercais na região Centro. Estes exemplares poderão assim funcionar como 

“embaixadores” da espécie e do habitat que formam nesta região, em resul-

tado da sua importância ecológica, cultural e social.

 O presente trabalho tem como objetivo principal a apresentação e caracte-

rização de exemplares de Q. faginea de grande porte identificados nos con-

celhos da Batalha e de Tomar. Contar-se-á ainda a história dos exemplares 

mais representativos de cada um dos concelhos e a sua importância ecológi-

ca e sociocultural local. Serão posteriormente discutidos aspetos associados 

à conservação dos cercais.

O presente trabalho tem como objetivo principal 
a apresentação e caracterização de exemplares 
de Q. faginea de grande porte identificados 
nos concelhos da Batalha e de Tomar.”

“
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A área de estudo encontra-se inserida nos concelhos da Batalha e Tomar, ambos localiza-

dos na região Centro de Portugal (Figura 2). 

O concelho da Batalha pertence ao distrito de Leiria, com uma área de 103,42 km² e uma po-

pulação de 15 805 habitantes (INE, 2012). O clima na classificação de Köppen-Geiger é consi-

derado como Csb (Clima mediterrânico Verão fresco) (Kottek et al. 2006). Em termos geomor-

fológicos, cerca de 50% do território do concelho integra-se no maciço cársico do Planalto da 

Serra de São Mamede, o qual está inserido no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. 

Uma área de cerca de 3155 ha (31% da área total) está classificada como sítio da Rede Natura 

2000 (Município da Batalha a, 2015; Município da Batalha b, 2015), sendo nesta área onde se 

encontram as principais manchas de cercais do concelho.

O concelho de Tomar encontra-se localizado no distrito de Santarém. Abrange uma área de 351,2 

km2 com uma população de 40 677 habitantes (INE, 2012). Cerca de 3756 ha da área do concelho 

(11% da área total) estão incluídos no sítio da Rede Natura 2000 Sicó/Alvaiázere (ICNF b s/d). O 

clima está classificado como Csa (Clima mediterrânico de Verão quente) (Kottek et al. 2006). Do 

ponto de vista geológico este território encontra-se distribuído pelas duas grandes unidades 

geotectónicas nacionais que formam o centro ocidental de Portugal Continental, a Orla Meso-

cenozóica Ocidental e Bacia Terciária do Tejo e Sado (Instituto Superior Técnico, 2008).

MATERIAL E MÉTODOs2 
áREA DE EsTUDO2.1 

fIGuRA 2 
Enquadramento 
dos concelhos da 
Batalha e Tomar, 
localizados na 
região Centro de 
Portugal.
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A identificação e caracterização dos exemplares de carvalho-cerquinho 

foi realizada entre junho de 2019 e maio de 2020 pelo grupo Aves da Ba-

talha e pela associação 30POR1LINHA. O critério utilizado para a seleção dos 

exemplares baseou-se na medida igual ou superior a 2,50 metros de perí-

metro à altura do peito (PAP), equivalente a 1,30 metros acima do solo. Este 

constitui o valor mínimo de referência para o critério geral do Porte no pro-

cesso de classificação como árvore de interesse público (ICNF, 2018). 

Foram realizadas visitas de campo baseadas no conhecimento prévio das 

árvores e em contributos da sociedade local. Posteriormente, foi identifica-

do e registado o porte de cada árvore através da medição do PAP, utilizando 

uma fita métrica.

Para a caracterização dos carvalhos mais significativos foi descrita a envol-

vência e efetuado o registo fotográfico. A estimativa da altura foi realizada 

através da análise de imagem, com recurso ao programa Image (Rasband, 

1997-2012). Foi ainda determinado um intervalo provável para a idade, rela-

cionando o PAP com o crescimento médio dos anéis (Asan, 2017; Souza et al. 

2013). Alguns destes carvalhos foram ainda adicionados a uma plataforma 

mundial de registo de árvores monumentais (Monumental trees, 2020).

Para a espacialização da informação foi utilizado o programa QGIS desktop 

3.10.3 (QGIS Developing Team, 2019), tendo por base os ficheiros vetoriais das 

áreas administrativas, dos habitats do plano setorial da Rede Natura 2000 

e dos Sítios de Interesse Comunitário (SIC), disponíveis no geocatálogo do 

ICNF. O mapa da área potencial do cercal de Arisaro-Quercetum faginea foi 

adaptado de Vila-Viçosa (2012) e teve por base a sua diagnose, sendo obtido 

através de álgebra de mapas no programa ArcGIS 10.0 (ESRI, 2011). Assim, a 

informação pedológica, litológica, bioclimática (Monteiro Henriques et al. 

2016) e biogeográfica (Costa et al. 1998) foi convertida para ficheiro matricial 

e através da combinação de operadores e funções aritméticas, de lógica boo-

leana, foi calculado o envelope edafoclimático destas florestas.   

RECOLHA E ANáLIsE 
DE DADOs2.2 
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Até maio de 2020 foram identificados 18 exemplares de Q. faginea de gran-

de porte nos dois concelhos (Tabela 1 e Figura 3). No concelho da Bata-

lha foram inventariadas 12 árvores (Figura 4), das quais nove estão localiza-

das na freguesia de Reguengo do Fétal e três na freguesia de São Mamede. 

Destas, sete encontram-se no Sítio de Importância Comunitária – RN2000/

SIC Serra de Aire e Candeeiros (PTCON0015). Já no concelho de Tomar, foram 

identificados seis carvalhos (Figura 5), distribuídos por quatro freguesias, 

três na União de Freguesias de Tomar, em Além da Ribeira/Pedreira, Car-

regueiros e em Casais/Alviobeira. Apenas uma destas árvores está no Sítio 

de Importância Comunitária – RN2000/SIC Sicó/Alvaiázere (PTCON0045). Ne-

nhum dos exemplares identificados nos dois concelhos se encontra dentro 

das áreas do habitat 9240. 

REsULTADOs  3 
CARVALHOs DE gRANDE 
pORTE IDENTIfICADOs 3.1 

fIGuRA 3 Representação dos carvalhos identificados nos concelhos da Batalha e Tomar em função dos limites administrativos, 
sítios de importância comunitária RN2000/SIC e habitats 9240. Adaptado de Geocatálogo ICNF.
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Identificação localização Parâmetros dendrométricos Interesse

freguesia/ Concelho PAP (m) Altura 

estimada (m)

"Carvalho Padre Zé" Reg. do Fétal, Bt 5,87 ~ 20,90
C, I, M, P, S, 

RN2000

Carvalho das Ranhosas Reg. do Fétal, Bt 3,30 ~ 15,00 C, I, P, PT, RN2000

Reguengo do Fetal 1 Reg. do Fétal, Bt P (1m) 3,25 ~ 15,50 C, I, P, RN2000

Reguengo do Fetal 2 Reg. do Fétal, Bt 2,54 N/D C, I, P, RN2000

Rio Seco 1 Reg. do Fétal, Bt 3,55 N/D I, P

Rio Seco 2 Reg. do Fétal, Bt 3,05 N/D I, P

Rio Seco 3 Reg. do Fétal, Bt 2,60 N/D I, P

Rio Seco 5 Reg. do Fétal, Bt 3,30 ~17,70 I, P

Rio Seco 6 Reg. do Fétal, Bt 2,80 N/D I, P

Vale de Ourém S. Mamede, Bt 3,67 ~18,90 C, I, P, RN2000

Barreira de Água S. Mamede, Bt 2,82 ~17,30  C, I, P, RN2000

Barreira de Água S. Mamede, Bt 3,33 ~14,30 C, I, P, RN2000

Rio Nabão, Pedreira
UF. Além Ribeira Pedreira 

Tm
4,28 ~ 13,70 C, I, P, PT, RN2000

Jardim da biblioteca de 

Tomar
UF. Tomar Tm 2,80 ~ 10,60 P, PT, S

Pinhal de Santa Bárbara 

Tomar
UF. Tomar Tm 3,48 ~ 15,00 C, I, P, PT, S

Estrada Santa Marta UF. Tomar Tm 3,94 ~ 13,10 I, P

EN113 Carregueiros Carregueiros, Tm 3,21 ~ 12,90 I, P, PT

EN110 Pintado UF. Casais Alviobeira, Tm 2,70 ~ 15,00 P, PT

C – Conservação; I – Idade; M – Memória local; P – Porte; PT – Paisagístico; RN2000 – Rede Natura 2000; 

S – Simbólico.

N/D – altura não determinada.

Bt – Batalha; Tm – Tomar.

TABElA 1 Caracterização dos exemplares identificados nos concelhos da Batalha e de Tomar.

A Tabela 1 apresenta os carvalhos identificados nos dois concelhos. Para 

cada árvore são referidos os aspetos de interesse mais relevantes associa-

dos, bem como a sua importância para a conservação, interesse paisagístico 

e presença na Rede Natura 2000, e ainda o valor social para a memória local 

ou simbolismo associados ao porte e idade. 
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fIGuRA 4 Alguns dos exemplares de grande porte identificados no concelho da Batalha. A – “Carvalho do Padre Zé” (Créditos 
fotográficos: João Tomás); B - Reguengo do Fétal 1 (Créditos fotográficos: Frederico Conceição); C – Rio Seco 4 (Créditos fotográficos: 
Luís Sousa); D – São Mamede 1 (Créditos fotográficos: Frederico Conceição); E – Reguengo do Fétal 2 (Créditos fotográficos: 
Frederico Conceição) ; F – São Mamede 2 (Créditos fotográficos: Frederico Conceição); G – Rio Seco 3 (Créditos fotográficos: Sandie 
Mourão).

fIGuRA 5 Carvalhos identificados no concelho de Tomar. A – Pedreira (Créditos fotográficos: Jorge A. Gonçalves); B – EN110 Pintado 
(Créditos fotográficos: Jorge A. Gonçalves); C – Biblioteca de Tomar (Créditos fotográficos: Jorge A. Gonçalves); D – Pinhal de 
Santa Barbara (Créditos fotográficos: Jorge A. Gonçalves); E – Santa Marta (Créditos fotográficos: Jorge A. Gonçalves); F – EN113 
Carregueiros (Créditos fotográficos: Hugo Ribeiro).
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Do total de 18 árvores identificadas até maio de 2020, foram caracteriza-

dos com mais detalhe quatro carvalhos, que pela sua importância sim-

bólica, cultural ou paisagística merecem um destaque mais aprofundado. 

HIsTóRIA DOs CARVALHOs 
MAIs REpREsENTATIVOs 
– CARACTERIzAçÃO 
E ENVOLVêNCIA

3.2 

Concelho da Batalha

"Carvalho do padre zé", Reguengo do fétal

3.2.1 
3.2.1.1 

Este grandioso carvalho (Figuras 6 e 7) localiza-se na freguesia do Reguen-

go do Fétal, em sítio Rede Natura (SIC “Serra de Aire e Candeeiros”). En-

contra-se inserido na encosta oeste do vale do rio Seco, que se inicia a sul, 

na freguesia do Alqueidão da Serra, e que dá continuidade para o vale do rio 

Lis. A propriedade privada onde se localiza faz parte de uma área contínua 

de cercal entre o Reguengo do Fétal e Alqueidão da Serra.

A envolvente é um vale constituído por uma antiga área agrícola abando-

nada, com abundante regeneração natural. A árvore apresenta um tronco 

principal com cinco pernadas, das quais duas foram alvo de podas. Neste 

momento apresenta três pernadas saudáveis, sendo que uma delas possui 

ramos secundários podados. É um exemplar que apresenta uma copa bas-

tante aberta e um bom estado vegetativo e sanitário, com frutificação abun-

dante. O tronco, as pernadas e os ramos estão cobertos de briófitas e pte-

ridófitas (epífitas), constituindo microhabitats de elevado valor ecológico 

e estético. Outro exemplo disso mesmo são algumas cavidades criadas por 

pica-paus em alguns ramos secundários. A idade estimada encontra-se entre 

os 600 e os 900 anos, sendo o maior registo identificado, com 5,87 m de PAP e 

20,9 m de altura, e provavelmente o maior conhecido em Portugal.

A designação de “carvalho do Padre Zé”, de acordo com a memória local, 

data da altura da segunda guerra mundial. De acordo com os habitantes, 
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fIGuRA 6  “Carvalho do Padre Zé” (Créditos fotográficos: Jorge A. Gonçalves).

existia um segundo carvalho 

de maiores dimensões que 

em pleno período de guerra 

foi cortado para produção 

de carvão. Assim, o padre da-

quela altura (José do Espírito 

Santo) ofereceu o valor equi-

valente ao obtido com a ven-

da da madeira do primeiro 

carvalho, e conseguiu, desta 

forma, que o carvalho fosse 

protegido. Desde então, este 

resiliente exemplar ficou co-

nhecido pelos locais como o 

“carvalho do Padre Zé”, que 

não se encontra na lista na-

cional de árvores de interes-

se público.
fIGuRA 7 “Carvalho do Padre Zé” (Créditos fotográficos: Frederico Conceição).



Concelho de Tomar 3.2.2 

Esta árvore, localizada junto ao acesso da praia fluvial da Pedreira no rio 

Nabão (Figura 8), encontra-se em propriedade privada, (antiga fábrica de 

papel do Prado). Está localizado também em Rede Natura 2000 (SIC - Sicó/Al-

vaiázere). A envolvente é constituída por encostas com declives acentuados 

e coberta por vegetação arbustiva e pré-florestal. A árvore enquadra-se na 

galeria ripícola em relativo bom estado de conservação. O exemplar tem um 

tronco principal com duas pernadas principais, que se ramificam horizon-

talmente com uma copa bastante aberta. Apresenta um bom estado vegeta-

tivo e sanitário, também com frutificação abundante. O tronco, as pernadas 

e os ramos estão igualmente cobertos de briófitas e pteridófitas (epífitas), 

contendo microhabitats de elevado valor ecológico e estético. O intervalo 

de idades estimadas para este exemplar varia entre os 300 e 650 anos. 

Aquando da fundação da Fábrica do Prado em Tomar (cujo Alvará de con-

cessão foi emitido pelo Marquês de Pombal em 2 de julho de 1772), este car-

valho poderia já ser um exemplar adulto. É uma árvore com elevado valor 

simbólico e com um enquadramento paisagístico interessante junto ao rio, 

tendo já sido descrito e considerado como notável numa publicação sobre 

árvores do concelho de Tomar (Marta, 2012).

Foi efetuado o pedido de classificação de interesse público em agosto de 

2019, o qual foi aceite em janeiro de 2020. Em setembro de 2020, foi classifi-

cado de interesse público, com a publicação da decisão em Diário da Repú-

blica (DR nº181/2020).

O carvalho do rio Nabão, pedreira3.2.2.1 

fIGuRA 8 Carvalho da Pedreira (Créditos fotográficos: Jorge A. Gonçalves).



Esta árvore localiza-se no jardim envolvente à Biblioteca Municipal António 

Cartaxo da Fonseca, na cidade de Tomar (Figura 9). Está inserida num peque-

no auditório semicircular com um lago artificial ao lado. O jardim é um espaço 

municipal de utilização pública, que possui relvados com diversas espécies or-

namentais arbóreas e arbustivas. O carvalho destaca-se pelo seu porte e idade 

quando comparado às outras espécies do jardim, que  foi construído aquando 

da edificação da biblioteca, inaugurada em 1997. A sua presença na área ur-

bana é relevante, uma vez que é rara a presença de exemplares centenários 

da espécie Q. faginea dentro das cidades. Estima-se que este exemplar possa 

ter entre 200 a 350 anos. Esta árvore sobreviveu à expansão da urbanização da 

cidade no século XX. É, portanto, um testemunho das alterações da paisagem 

que aconteceram nos dois últimos séculos, e que incluíram a transformação de 

uma área rural em área urbana. Tem um elevado significado paisagístico em 

contexto urbano e social, tanto devido à sua proximidade com a biblioteca e 

com as escolas, como pelo facto do seu auditório ser bastante frequentado por 

estudantes. Este carvalho foi outra das árvores referenciadas por Marta (2012) 

como notável no concelho de Tomar. Em 2019 apresentava bom vigor vegetati-

vo, sendo uma árvore com potencial para ainda viver durante bastantes anos. 

Foi efetuado o pedido de classificação de interesse público em novembro de 

2019, estando em julho de 2020 a decorrer este processo. Em resposta a um 

pedido conjunto da associação 30POR1LINHA e da escola secundária de Santa 

Maria do Olival em Tomar, foi-lhe atribuído o nome de “Carvalho Professor 

Jorge Paiva”. A decisão foi votada unanimemente em reunião da Câmara Mu-

nicipal de Tomar, tendo como objetivo homenagear o trabalho do referido 

professor na divulgação e defesa da floresta autóctone portuguesa.

Carvalho “professor jorge paiva” 

do jardim da Biblioteca de Tomar3.2.2.2 

fIGuRA 9 Carvalho 
“Professor Jorge Paiva” 
no jardim da Biblioteca 
municipal de Tomar 
(Créditos fotográficos: 
Jorge A. Gonçalves).
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É 
uma árvore localizada no Pinhal de Santa Bárbara, em Tomar (Figura 

10), e encontra-se num local histórico, com uma vista privilegiada para 

a cidade e para o castelo Templário. A área do pinhal pertenceu à cerca do 

convento de S. Francisco, antes da extinção das ordens religiosas no século 

XIX. Anteriormente o local era referido como sendo “um monte ressequido 

e ermo”, conhecido como o monte de Nossa Senhora dos Anjos, e onde até 

ao séc. XVII se encontrava uma forca. Foi plantado um pinhal por decisão 

camarária em 1895, que se mantém ainda na atualidade. No meio do mesmo  

existe regeneração de Q. faginea, representando a vegetação potencial da 

zona. Assim, este exemplar destaca-se pelo seu particular significado paisa-

gístico e árvore testemunha, tendo sobrevivido à exploração de recursos e 

à alteração da paisagem ao longo dos séculos. A idade estimada encontra-se 

entre os 300 e 400 anos. Este carvalho foi prejudicado devido a más opções 

de gestão na condução do pinhal ao longo do tempo, devido a um compasso 

excessivo de pinheiros mansos mais altos junto à árvore, que competem 

pela luz e ensombram a sua copa. Por estas razões, apresenta alguns proble-

mas estruturais e uma copa assimétrica, resultantes de podas e desgalha-

mentos de ramos. São visíveis ainda feridas abertas sem formação adequada 

de lenho de cicatrização. Apesar destes problemas tem um elevado valor 

conservacionista para a avifauna, e são exemplo disso a existência de cavi-

dades associadas a pica-paus (Figura 10).

O respetivo pedido de classificação de interesse público foi feito em novem-

bro de 2019, tendo sido negado em abril de 2020, com a justificação de a 

árvore apresentar ao nível da copa sinais de pouca resistência estrutural. 

Carvalho do pinhal 

de santa Bárbara, Tomar3.2.2.3 

fIGuRA 10 Cavidades criadas por uma das 
espécies de pica-pau, as quais podem ser 
depois ocupadas por outras espécies de 
aves e mamíferos (Créditos fotográficos: 
Jorge A. Gonçalves).



fIGuRA 11 Carvalho do Pinhal 
de Santa Bárbara (Créditos 
fotográficos: Jorge A. Gonçalves).
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Os cercais sofreram na região Centro uma diminuição acentuada, não 

sendo possível determinar a sua área atual, por não ter sido realizada 

a discriminação entre as espécies de carvalho de folha caduca-marcescente 

no último inventário florestal nacional 6 (ICNF, 2019). Em 2015, os carvalhos 

pertencentes a Q. robur, Q. pyrenaica e Q. faginea representavam apenas 

2,5% do total da área florestal nacional do continente, correspondendo a 

cerca de 81 700 ha. 

Apesar de não existirem dados comparativos que confirmem a afirmação, 

uma vez que os primeiros dados publicados são referentes aos anos 70 do 

século XX, é provável que o carvalho-cerquinho seja o carvalho autóctone 

que apresenta a maior diferença entre a sua distribuição atual e potencial 

(Bingre & Damasceno, 2007; Capelo & Catry, 2007) (Figura 12), sendo que as 

áreas potenciais das florestas marcescentes são as mais subestimadas, por 

serem preferencialmente usadas para a agricultura (Vila-Viçosa, 2012).

A diminuição das áreas reflete-se também no número baixo de exemplares 

de Q. faginea de grande porte existentes na atualidade e, por consequência, 

no reduzido número de árvores classificadas e potencialmente classificá-

veis. Em 2012, existiam onze exemplares classificados, a maioria no centro 

do país. Este número já se encontra desatualizado, uma vez que o carvalho 

de Alburitel, em Ourém, foi derrubado pela tempestade Gong, em 2013, e 

o carvalho do Casal da Costa, em Alcobaça, secou por volta do ano de 2017 

(ICNF c, s/d). Este último era o maior exemplar classificado da espécie, apre-

sentando em 2001, numa medição efetuada pelo ICNF, um PAP de 4,0 m e 

uma altura de 25,0 m. A falta de proteção legal dos Quercus (com exceção de 

sobreiros e azinheiras) e o desinteresse do estado central, das autarquias 

e dos proprietários acentuam o panorama negativo da conservação destas 

espécies e dos indivíduos centenários. 

O concelho da Batalha apresenta um exemplar classificado na localidade de 

Demó, na freguesia de S. Mamede (DR nº 154/2000), enquanto o concelho de 

Tomar tem um exemplar recentemente classificado (DR nº 181/2020) e outro 

DIsCUssÃO

RELAçÃO ENTRE CARVALHOs-
-CERQUINHOs DE gRANDE 
pORTE, CERCAIs, E CAUsAs 
DE DECLÍNIO

4
4.1
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fIGuRA 12 Área potencial dos cercais na zona Centro Oeste e actual distribuição dos habitats 9240. Adaptado de Geocatálogo ICNF 
e Vila-Viçosa (2012).

em vias de classificação. Esta situação não traduz a realidade dos dois con-

celhos, onde quase duas dezenas de árvores apresentam potencial para clas-

sificação em função do critério do porte. Os dois concelhos possuem no seu 

território sítios classificados de Rede Natura que incluem os habitats 9240, 

conforme se pode observar na Figura 13. No caso da Batalha corresponde a 

uma área de 43,1 ha e em Tomar de 597,7 ha. Os dois sítios da Rede Natura 

“Serra de Aire e Candeeiros” e “Sicó-Alvaiázere” contribuem com 35,2% da 

área nacional cartografada como habitat 9240, sendo que os concelhos da 

Batalha e Tomar contribuem respetivamente com 0,2 e 2,8 % do total nacio-

nal (Tabela 2).

local área habitat 9240 (ha) % do total nacional

Concelho Batalha 43,10 0,20 %

Tomar 597,70 2,82%

RN2000/SIC Aire e Candeeiros 1429,10 6,75%

Sicó Alvaiázere 6023,80 28,48%

TABElA 2 Total de áreas e proporções de habitats 9240 para os concelhos em estudo e Sítios de Importância 
Comunitária em função do total nacional (adaptado do geocatálogo ICNF).
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fIGuRA 13 Enquadramento dos concelhos da Batalha e de Tomar nos Sítios de Importância Comunitária – RN2000/SIC e habitats 
9240. Adaptado de Geocatálogo ICNF e Vila-Viçosa (2012).

Os dados de inventário para os povoamentos de Q. faginea puros, apesar 

de desatualizados, revelam um declínio nos dois concelhos. Entre 1972/74 

e 1995, na Batalha a área foi reduzida de 156 ha para 93 ha, e em Tomar de 

39 para 31 ha, com perdas de área de 40 e 20 % respetivamente (Oliveira et 

al. 2001). Para a definição dos habitats do plano sectorial da Rede Natura 

2000 foi utilizada uma escala menor (1:100.000) (ICNF d, s/d). Falta assim uma 

uniformização de critérios de inventário e atualização dos dados à escala 

municipal para melhorar a qualidade da informação, de forma a apoiar a 

tomada de decisão relativamente à gestão destes povoamentos e habitats.

Falta assim uma uniformização de critérios de 
inventário e atualização dos dados à escala municipal 
para melhorar a qualidade da informação, de forma 
a apoiar a tomada de decisão relativamente à gestão 
destes povoamentos e habitats.”

“
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Nas últimas décadas ocorreram transformações significativas na paisagem 

de ambos os concelhos em estudo, sendo que a maioria das áreas destes dois 

territórios era composta por mosaicos agro-silvo-pecuários, gradualmente 

transformados pela urbanização ou construção de grandes infraestruturas 

públicas. São exemplos, o itinerário complementar 9 que afetou negativa-

mente áreas de carvalhal em ambos os concelhos, a instalação de parques 

eólicos, a expansão das pedreiras e ainda o aparecimento de novas linhas 

de distribuição elétrica. Estas transformações, aliadas ao aumento da fre-

quência e intensidade dos incêndios, levaram a uma maior fragmentação do 

habitat 9240 nos dois concelhos. 

Estas ameaças são identificáveis em todos os exemplares registados no con-

celho de Tomar, onde nas últimas décadas ocorreram alterações na ocupa-

ção do solo na área envolvente, sobretudo na construção de infraestruturas. 

Estas alterações implicaram em determinados momentos da vida destas ár-

vores a perturbação de uma parte do sistema radicular. Todos os seis car-

valhos identificados estão sujeitos a pressões relacionadas com atividades 

humanas, três associadas a espaços de lazer, e três associadas à localização 

junto a estruturas urbanas e vias de comunicação com trânsito intenso. Es-

tas condicionantes acentuam a necessidade de monitorização regular, de 

modo a antecipar situações de risco e prevenir problemas que ponham em 

causa a segurança de pessoas e bens. 

No concelho da Batalha apenas uma das árvores se localiza junto a uma es-

trada municipal, encontrando-se as restantes em contexto agrícola ou rural, 

logo menos sujeitas a pressões urbanísticas e intervenções na sua envol-

vência. Assim, a intensificação das ameaças acima referidas aos resquícios 

dos carvalhais cada vez mais isolados diminui a regeneração natural e a 

probabilidade de que mais árvores atinjam alguma longevidade. Em ambos 

os concelhos observa-se o abandono de áreas agrícolas, orladas por peque-

nos carvalhais com alguma regeneração natural. Contudo, é desconhecido 

o impacto que o abandono de práticas agropecuárias tradicionais está a ter 

atualmente na recuperação natural destes carvalhais. 

Os carvalhos característicos desta região e do 
habitat 9240 têm maiores valores de biodiversidade 
associados,nomeadamente os organismos 
saproxílicos (i.e. dependentes de madeira morta 
em decomposição). Um exemplo paradigmático 
é a vaca-ruiva (Lucanus barbarossa)”

“



É expectável que os carvalhos identificados em ambos os concelhos tenham 

um papel fundamental para a conservação da biodiversidade em geral. Os 

carvalhos característicos desta região e do habitat 9240 têm maiores valores 

de biodiversidade associados, nomeadamente os organismos saproxílicos 

(i.e. dependentes de madeira morta em decomposição). Um exemplo para-

digmático é a vaca-ruiva (Lucanus barbarossa) (Figura 14), espécie associada 

aos cercais e endémica na Península Ibérica, sul de França e norte de África 

(Bartolozzi et al. 2017). Além desta, muitas outras devem depender direta-

mente desta espécie de Quercus, dado ter estado presente no território du-

rante o período temporal de coevolução com a fauna local, e por isso é capaz 

de albergar mais espécies. Por exemplo, num levantamento efetuado à escala 

municipal em Lousada, Soutinho (2019) verificou que o carvalho-alvarinho 

(Q. robur), espécie endémica da região, é a espécie com maior diversidade de 

microhabitats e biodiversidade das 56 espécies de árvores de grande porte 

identificadas, sendo expectável que esta relação dos Quercus com a fauna 

local se repita noutros biomas, tal como na região do Oeste.

A identificação, caracterização, proteção e acompanhamento fitossanitário 

dos carvalhos-cerquinhos de grande porte dos concelhos da Batalha e Tomar 

é também importante para a identidade da própria sociedade local, uma 

vez que pela sua história e capacidade de resiliência acabam por cumprir 

IMpORTâNCIA ECOLógICA 
E A VALORIzAçÃO sOCIAL 
DOs CARVALHOs-CERQUINHOs 
DE gRANDE pORTE 

4.2

fIGuRA 14 A emblemática vaca-ruiva (Lucanus barbarossa) (Créditos fotográficos: João Tomás).
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fIGuRA 15 Tronco coberto de líquenes onde várias espécies de aves, como a trepadeira-azul 
(Sitta europaea) podem encontrar alimento (Créditos fotográficos: Jorge A. Gonçalves).

a importante missão de estabelecer uma ligação cultural e natural entre o 

passado e o futuro (Arı et al. 2015). O “carvalho do Padre Zé” é um excelente 

exemplo disso mesmo, já que, para além da sua importância ecológica, tem 

funcionado como testemunho que vai passando de geração em geração, ga-

rantindo que a população local não esquecerá a história associada à sua 

sobrevivência. O crescimento destas árvores, que podem atingir vários sé-

culos, só é possível se existirem elos de respeito e proteção que permitam a 

herança entre gerações deste insubstituível património biológico.

A sobrevivência dos exemplares aqui apresentados poderá também ter um 

papel fundamental para a estratégia mundial de descarbonização, uma vez 

que as árvores de grande porte são responsáveis pela fixação e remoção de 

uma considerável quantidade de carbono da atmosfera, quando compara-

das com árvores mais jovens e de menor porte (Stephenson et al. 2014). 
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OpçõEs pARA gARANTIR 
A pROTEçÃO DEsTEs 
CARVALHOs MONUMENTAIs

4.3
Soutinho et al. (2019) referem que em Portugal existe uma grande falta de 

informação sobre a importância ecológica das árvores de grande porte 

e dos seus microhabitats, essenciais ao suporte de biodiversidade (Figura 

15). É referido que a recolha de informação sobre estes elementos é de gran-

de importância, podendo servir como ponto de partida para a implementa-

ção de medidas de planeamento e gestão para a definição de estratégias de 

conservação. Algumas medidas apontadas passam pela valorização social 

destas árvores e pela utilização dos locais onde se encontram  como labora-

tórios vivos para ações de educação ambiental (Soutinho, 2019).

A preservação destes exemplares, da espécie e dos cercais deve ser enquadra-

da nos planos de ordenamento locais, como os Planos Diretores Municipais 

(PDM). Refira-se que os concelhos da Batalha e de Tomar não contemplam 

medidas específicas para proteção da espécie Q. faginea. Estes habitats, ape-

sar de não possuírem um valor económico tradicional acrescido, prestam 

serviços de ecossistemas de elevado valor, como a proteção do solo e biodi-

versidade. Podem ainda ser explorados e revelaram-se rentáveis através de 

outros recursos naturais como o recurso micológico, uma vez que produzem 

quantidades consideráveis de espécies com elevado valor comercial como 

Cantharellus pallens, Craterellus cornocupioides, C. tubaeiformis, Amani-

ta caesarea, Boletus gr. edulis, entre outros. Verificando-se um desconheci-

mento e desinteresse generalizados do valor deste património biológico, a 

questão que urge responder está em como se poderá sensibilizar a socieda-

de em geral para a preservação destas árvores.

A propriedade privada é um desafio à conservação e classificação de árvores 

isoladas ou conjuntos arbóreos, já que apresenta mais condicionalismos e 

proibições, associados a multas e burocracia, aspetos que são desvantajosos 

para os proprietários. O modelo de classificação atual merece uma revisão 

que considere as recompensas ecológicas e sociais prestadas pelos serviços 

de ecossistema que estas árvores prestam. Desta forma, os proprietários 

ou entidades gestoras que implementem boas práticas de gestão dos locais 

onde se localizam árvores com estas características, deveriam ser majorados 

pelos serviços de ecossistema prestados à sociedade. Neste sentido, o Estado 

Português apresentou recentemente projetos de remuneração de serviços 

de ecossistema no Tejo Internacional e na serra do Açor (DR nº167/2019). De 

referir ainda o exemplo do Município de Lousada, que se encontra a estudar 
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a implementação de um mecanismo de compensação dos serviços de ecos-

sistema aos proprietários das árvores de grande porte do concelho. Existe o 

objetivo de lançar, até ao final de 2020, um projeto piloto à escala local, ao 

mesmo tempo que torna pública a Rota dos Gigantes Verdes, que permitirá 

a visitação de 70 dos maiores exemplares do concelho, com a publicação do 

Regulamento Municipal de Gestão de Arvoredo e Espaços Naturais. Estes 

aparentam ser alguns sinais positivos, para que num futuro próximo os pro-

prietários de árvores de grande porte possam ser recompensados pelo papel 

que estas representam no sequestro de carbono, regulação do ciclo hidroló-

gico, conservação da biodiversidade e incremento paisagístico ou cultural.

5 CONCLUsÃO

A conservação dos carvalhos-cerquinhos de grande porte e dos cercais só 

é possível com o conhecimento e envolvimento das comunidades locais. 

Neste sentido, é importante a identificação e caracterização dos exemplares 

de grande porte que não tenham qualquer tipo de proteção. Com isto, pro-

curou-se neste trabalho aprofundar e divulgar a importância destas árvores 

nos concelhos da Batalha e de Tomar. Após o requerimento de classificação 

para três árvores isoladas, pretende-se avançar com o pedido de classifica-

ção de mais carvalhos que cumpram os critérios mínimos exigidos, de forma 

a serem adicionados ao catálogo de arvoredo de interesse público. Do total 

de 18 árvores sinalizadas, considera-se que a maioria destas se enquadram 

nos critérios de classificação de árvores de interesse público.

É recomendável que os exemplares de grande porte identificados até ao mo-

mento nos concelhos da Batalha e de Tomar sejam protegidos e monitori-

zados, quer através da sua classificação em arvoredo de interesse público, 

quer da criação de uma legislação municipal que proteja estes monumentos 

vivos, como já acontece em alguns municípios a nível nacional. Para além 

do seu valor enquanto indivíduos, estas árvores devem ser encaradas como 

embaixadoras dos cercais que têm sofrido fortes alterações antropogénicas. 

À sua importância ecológica deverá ainda ser acrescentado o seu valor so-

cial, já que são verdadeiros “contadores” de histórias e de alterações de pai-

sagem, funcionando como testemunhos transgeracionais.

A criação de condições para que os carvalhos-cerquinhos de grande porte 

prolonguem a sua longevidade e que ocorra a regeneração natural dos cer-
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cais é um trabalho paciente e duradouro, que deve ser encarado como trans-

versal ao longo das gerações. 

As perspetivas futuras para o trabalho do Aves da Batalha e da 30POR1LINHA 

são a continuação do levantamento dos carvalhos de grande porte nos dois 

concelhos, passíveis de ser classificados, e a sensibilização da comunidade, 

das autarquias e do Estado central para a proteção destes embaixadores do 

carvalho-cerquinho em Portugal.  
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RESuMO

As bolotas representam uma importante 

produção da floresta portuguesa. 

Apesar de atualmente ser utilizada 

principalmente na alimentação do gado, 

a bolota foi utilizada como parte da 

dieta humana durante séculos. O seu 

consumo diminuiu como resultado da 

melhoria nas condições de vida e do 

progressivo êxodo rural. Nos últimos 

anos, a utilização da bolota para 

consumo humano tem vindo a crescer, 

como atividade de nicho, por via de 

algumas empresas agroalimentares 

interessadas em diversificar as fontes 

de rendimento.  O número de empresas 

que exploram a bolota, bem como o 

número de produtos transformados com 

origem na bolota, têm também vindo 

a aumentar, inicialmente inspiradas nas 

receitas utilizadas no passado e, mais 

recentemente, com um maior grau de 

incorporação de tecnologia. Neste artigo 

exploramos o tipo de inovações de que 

este produto tem sido alvo e a forma como 

estas podem contribuir ou não para a 

manutenção dos sistemas produtores de 

bolota num cenário de desafios ambientais 

como as alterações climáticas, a 

necessidade de descarbonizar a economia, 

de superar o empobrecimento nutricional 

da nossa dieta e de explorar novas formas 

de gestão de recursos.
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INTRODUçÃO

ABSTRACT

There has been a growing interest in using 

old products which have represented 

important resources in the past, however, 

the growing urbanization of lifestyles 

has led to oblivion. Although these 

products and linked practices are far 

from the current market economy that 

make intensive use of energy and other 

inputs, they can represent a contribution 

to deal with the major environmental 

and social challenges we face today. 

Acorns represent an important production 

of Portuguese forest. Although being 

nowadays used mainly as livestock feed, 

acorns were used directly as part of the 

human diet for centuries. Its consumption 

decreased due to the progressive 

improvement in living conditions of the 

rural population and the influence of 

the urban culture in the countryside. 

In recent years, the use of acorns has 

been re-introduced as niche activities, 

by some agri-food companies, interested 

in diversifying the sources of income.  The 

number of companies exploring the acorn 

as well as the number of acorn-based 

products were also been growing, initially 

inspired by recipes used in the past and, 

more recently, with a higher degree of 

technology incorporation. We propose to 

explore these retro-innovations as a way to 

contribute to maintain acorns producing 

systems, without compromising them, and 

we will dwell on its potential as a tool to 

responding to present and future challenges 

related with climatic change, the need for 

decarbonising the economy, to overcome 

the nutritional impoverishment of our 

diet and to explore new ways of managing 

resources.

KEywORDS

retro-innovation, balanophagy, low 

technology, high technology, adequate 

technology, innovation, wild food.

1 
Em Portugal, a bolota pode provir de dois sistemas principais, os carvalhais 

de folha caduca, distribuídos sobretudo no norte do país e geridos como 

sistemas silvo-pastoris com pastagens extensivas ou como áreas florestais 

mais densas exploradas para madeira (Acácio et al. 2017); e os montados, sis-

tema silvo-pastoril que se distribui principalmente no sul. A norte, as prin-

cipais espécies de carvalhos encontradas são o carvalho-alvarinho (Quercus 

robur), o carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica) (ICNF 2016). Nos montados, as bolotas são produzidas principal-
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mente pela azinheira (Quercus rotundifolia) e pelo sobreiro (Quercus suber) 

(Bingre et al. 2007; Acácio et al. 2017). Nos carvalhais, os caprinos podem fazer 

uso de vários recursos como arbustos, folhas e ramos de árvores (Castro et 

al. 2017). No Montado, as árvores coexistem com pastagens naturais e alguns 

arbustos com o principal objetivo da produção pecuária (Pinto-Correia et al. 

2011; Sá Sousa 2014). Esta representa a principal fonte de rendimento nas 

áreas onde predominam as azinheiras (áreas com maior índice de continen-

talidade), enquanto o rendimento da cortiça domina nas áreas de sobreiro 

(áreas com maior influência atlântica). 

Tanto os carvalhais como os montados são geralmente reconhecidos como 

sistemas sustentáveis (Pinto-Correia et al. 2011; Mosquera-Losada 2012; Castro 

et al. 2009), sendo alguns dos primeiros reconhecidos como Sítios Rede Natura 

2000 “Carvalhais Galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 

− 9230” da Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio de 

1992), e alguns dos segundos reconhecidos como sistemas de elevado valor 

natural a nível europeu (Almeida et al. 2013; Pinto-Correia et al. 2018). Estes 

sistemas também fornecem uma vasta gama de serviços do ecossistema e 

bens públicos (Bugalho et al. 2009; Gómez-Sal 2000; Castro et al. 2009) de im-

portância crítica para o bem-estar das populações e agricultores (Surová et al. 

2018), além de constituírem paisagens com forte carácter identitário.

No entanto, estes sistemas são atualmente ameaçados por vários fatores 

como o sobrepastoreio (Sales-Baptista et al. 2015; Plieninger 2007; Pulido e 

Díaz 2005; Godinho et al. 2016), os incêndios (Guiomar et al. 2015), a seca (Ca-

milo-Alves et al. 2017; Acácio et al. 2017), os agentes patogénicos das plantas 

(Camilo-Alves et al. 2013), as pragas de insetos (Tiberi et al. 2016, Branco et 

al. 2014) e a fragmentação de habitats (Nieto Quintano et al. 2016), agravados 

pelas alterações climáticas que se fazem sentir com maior impacto na região 

mediterrânica (IPCC 2014).

A bolota da azinheira é geralmente mais palatável do que a bolota prove-

niente de outras espécies de carvalhos, mas as suas características variam 

muito de árvore para árvore e com a localização geográfica devido à grande 

variabilidade genética da espécie (Mason 1995). Desta forma, a bolota pode 

ter um maior ou menor teor de taninos, o que lhe confere um sabor amar-

go, mas também características antioxidantes e uma menor digestibilidade, 

e pode apresentar um maior ou menor teor de açúcares. Como forma de 

aumentar o teor de açúcar, é vantajoso aguardar a maturação completa do 

fruto, que ocorre entre novembro e dezembro (Ferraz de Oliveira et al. 2012). 

Para reduzir o teor de taninos existem várias técnicas como a lixiviação em 

água fria durante vários dias, a cozedura, a desidratação, aguardar pela sua 

maturação ou selecionar as árvores que já têm bolotas com menos taninos, 

uma vez que mantêm esta característica ao longo do tempo (Fonseca & The-

mudo-Barata 2018).
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Outra técnica, que assegurava ainda melhor 
conservação e sabor, consistia em assá-las 
ligeiramente, descascá-las e fumá-las na chaminé 
da lareira, em cestos “azeitoneiros” feitos com ramos 
de oliveira, durante pelo menos duas semanas.”

“

O consumo humano de bolota é uma prática muito antiga observada em 

inúmeros registos arqueológicos em toda a área de distribuição mundial de 

carvalhos (Bainbridge 1985). Em Portugal, surgem registos deste consumo 

desde a Idade do Bronze (Mattoso 1993) e ao longo dos diferentes períodos da 

história (Alarcão-e-Silva 2001; Amorim 1987; Branco et al. 2003; Fonseca 2004) 

até tempos mais recentes (Ferrão & Ferrão 1988; Fonseca & Themudo-Barata 

2018). Com a progressiva melhoria das condições de vida das populações e 

crescente urbanização, apenas os momentos de crise, associados à escassez 

alimentar, permitiram a manutenção deste hábito de consumir bolotas. 

O período que coincidiu com a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra 

Mundial foi de crise e fome, sujeitando grande parte do país, nomeadamen-

te o Alentejo, a condições de extrema dificuldade que atingiram com espe-

cial gravidade as classes de trabalhadores rurais. Hoje em dia são ainda des-

critas situações de famílias com baixos rendimentos e um grande número 

de filhos sem nada para comer. Nesta situação, muitas famílias recorriam a 

propriedades alheias para a recolha e consumo de produtos silvestres (Fon-

seca & Themudo-Barata 2018). Ainda é possível conhecer os usos que foram 

feitos da bolota durante este período. 

Nutricionalmente, a bolota é rica em hidratos de carbono, antioxidantes, 

ácidos oleico e linoleico, contribuindo claramente para a manutenção da 

saúde de todos os que a consomem (Silva et al. 2016; Ferraz de Oliveira 2012; 

Akcan et al. 2017).

Durante este período de carestia, foram desenvolvidas técnicas de recolha, 

conservação e confeção para melhorar o aproveitamento deste alimento e 

as suas características de sabor e digestibilidade (Fonseca & Themudo-Ba-

rata 2018). Após a Revolução de 1974, a melhoria das condições de vida con-

duziu a um abandono quase total do consumo deste produto para uso hu-

mano, que se passou a limitar a um consumo muito esporádico de bolotas 

cozidas ou assadas.
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Entretanto, diferentes desafios ambientais e sociais, resultantes de um mo-

delo de exploração intensivo dos recursos, têm conduzido à necessidade 

de repensar as nossas estratégias de exploração e gestão dos ecossistemas, 

nomeadamente dos ecossistemas diretamente envolvidos na produção de 

alimentos (FAO 2017; De Schutter 2010; IAASTD 2009). Entre estes desafios, 

especialmente relacionados com a alimentação e a produção alimentar, des-

tacamos as alterações climáticas como uma das causas para o aparecimento 

de mais doenças e para a diminuição da disponibilidade de água. De realçar 

também a menor disponibilidade de combustíveis fósseis e outras matérias

-primas não renováveis ou as crescentes desigualdades sociais, com reper-

cussões no acesso a uma alimentação adequada (IPES-Food 2017; HLPE 2017).

Os consumidores também refletem estas preocupações com os desafios am-

bientais e sociais (Schmidt et al. 2016) por via de um ressurgimento do inte-

resse pelo consumo do que é rural, autêntico e ecológico (Surová et al. 2014; 

Warrington 2008, Tobler et al. 2011). Neste sentido, o consumo de produtos 

feitos com bolota representa tanto um resgate de tradições como um apoio 

a sistemas geridos de forma sustentável. Para os produtores, representa 

uma nova fonte de rendimento proveniente de sistemas com os quais, fre-

quentemente, mantêm uma relação ambígua que alterna entre o impulso 

da exploração sustentável e a necessidade de sobreviver numa economia 

de mercado globalizado, com todas as pressões subjacentes (Pinto-Correia 

& Azeda 2017).

Desta forma, o crescimento atual no consumo de bolota pode representar 

quer a emergência de cadeias de produção sustentáveis, em resposta às ex-

pectativas dos consumidores sobre produtos mais ecológicos e socialmente 

responsáveis, quer uma apropriação dessas expectativas por métodos de 

produção intensivos e insustentáveis onde a procura do lucro supera a ma-

nutenção de sistemas produtivos mais sustentáveis. 

Neste artigo vamos explorar o tipo de inovações a que este produto tem sido 

sujeito e a forma como estas podem contribuir ou não para a manutenção 

dos sistemas produtivos sustentáveis do ponto de vista ambiental e social 

que respondam aos grandes desafios globais.
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ENQUADRAMENTO 
TEóRICO2 

De acordo com Schumpeter (1934, in Sarkar 2014), inovação consiste na 

“introdução de um novo produto (ou uma melhoria na qualidade de um 

produto já existente); a introdução de um novo método de produção (inova-

ção no processo); a abertura de um novo mercado (em particular um novo 

mercado para exportação); uma nova fonte de fornecimento de matérias-

-primas ou de bens semimanufaturados; uma nova forma de organização 

industrial”.

De acordo com Fagerberg (2004), a inovação está mais associada às empresas 

e à aplicação do saber dirigindo-o para o mercado com o objetivo de criar 

valor e diferenciar os seus produtos e serviços.

A retro-inovação é um conceito que surgiu associado ao Marketing (Brown, 

1999; Castellano et al. 2013; Loucanova 2013, 2015; Amsden et al. 2012; Chun-

duri 2013; Frei 2008; Leberecht 2013) e descreve a criação de produtos que 

respondem à necessidade dos consumidores de utilizarem objetos ou expe-

riências vivas do passado. O consumo de produtos de retro-inovação é des-

crito como uma busca dos consumidores pela reconexão com “algo essen-

cial que parece faltar nas nossas vidas modernas” (Zack Sultan Blog 2013), 

através do património, tradição, nostalgia ou renascimento (Castellano et 

al. 2013). O objetivo subjacente ao estudo destes autores é encontrar novas 

formas de promover o crescimento económico ou compreender por que ra-

zão nem sempre mais tecnologia conduz a mais vendas.

Bravo (2019) utiliza o conceito de retro-inovação como uma forma de as em-

presas alimentares procurarem qualidade e saúde no quadro da inovação 

para a sustentabilidade. Stuiver (2006) destaca o potencial da retro-inovação 

para desenvolver alternativas viáveis para o desenvolvimento rural, utili-

zando uma abordagem de Gestão Estratégica de Nicho. Esta autora descreve 

a retro-inovação como “o desenvolvimento do conhecimento e da perícia 

que combina elementos e práticas do passado e do presente e combina estes 

elementos para novos fins”. Destaca ainda o seu papel como uma alternati-

va aos atuais regimes de desenvolvimento centrados na obtenção de maior 

produtividade, eficiência e agricultura orientada para a exportação num 

mundo cada vez mais globalizado e liberalizado, o que exige explorações 

agrícolas de dimensão, especialização e níveis de intensificação crescentes. 

Stuiver chama também a atenção para o papel da investigação como facili-

tador da retro-inovação dos produtores.
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MÉTODOs3 
Para ilustrar a potencial contribuição da retro-inovação na resposta aos 

desafios globais que enfrentamos, concentramo-nos na utilização da bo-

lota em Portugal ao longo da história. 

A nossa abordagem ao consumo de bolota baseia-se em dois períodos (Tabe-

la 1): A – no século XX e B – no século XXI até aos nossos dias. A recolha de 

dados seguiu procedimentos diferentes, de acordo com o período estudado. 

Para o período A foi realizada uma revisão bibliográfica bem como uma en-

trevista semiestruturada (anexo A) a 21 entrevistados de uma amostra inten-

cional, em geral, mas nem sempre, a utentes de lares de terceira idade, dos 

concelhos de Montemor-o-Novo e Évora, no Alentejo, para além do contribu-

to de um informador-chave, trabalhador num desses lares de terceira idade. 

Estas entrevistas foram gravadas, transcritas e numeradas. Foi pedido aos 

inquiridos que indicassem os produtos silvestres que consumiam, excluin-

do plantas medicinais e aromáticas e produtos cultivados. Esta informação 

foi complementada com alguma bibliografia que aborda o mesmo período 

e a mesma região. Para o período B, sobre a utilização atual da bolota como 

alimento para o homem, foi feito um questionário (anexo B) às principais 

empresas identificadas, atualmente, como transformadoras de bolota. Das 

oito empresas identificadas, apenas sete conseguiram fornecer os dados so-

licitados. Estas empresas foram identificadas com um número para manter 

o anonimato. Para a última empresa, o questionário foi substituído por uma 

entrevista que possibilitou uma descrição mais pormenorizada da situação 

atual no que respeita à fileira da bolota em Portugal.

Período A Período B

Período Século XX Século XXI até aos dias de hoje

Métodos Revisão de literatura, 

21 entrevistas 

semiestruturadas (Anexo A)

Questionário a sete companhias 

processadoras de bolota (Anexo B)

Entrevista a uma das companhias

Referências Fonseca & Themudo 2018

quADRO 1 Abordagens de acordo com cada período estudado.
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REsULTADOs4 

Os dados recolhidos para o período A incluíam outros produtos além da bo-

lota e foram divididos por métodos de recolha, armazenamento e confeção, 

e também confeção de rações para animais. As condições de vida e a conjun-

tura política foram igualmente descritas de modo a compreender as razões 

subjacentes ao consumo de produtos alimentares silvestres no século XX. 

Os questionários utilizados para avaliar a evolução recente das novas em-

presas baseadas no processamento da bolota (Período B) foram enviados por 

e-mail, após um contacto telefónico. Uma destas empresas não respondeu 

por falta de dados, mas um contacto telefónico posterior permitiu acres-

centar aspetos enriquecedores aos dados obtidos a partir dos questionários.

Das entrevistas concluímos que as pessoas no Alentejo costumavam dis-

tinguir várias variedades de bolota de azinheira: a bical longa e curta, 

a bolota normal e a castanhola. No entanto, embora as castanholas fossem 

as mais apreciadas, são também relativamente raras, estando distribuídas 

entre as outras variedades de azinheira. 

Os entrevistados referem-nos que a quantidade de taninos da bolota per-

manece constante de um ano para o outro, pelo que os pastores e os cam-

poneses conheciam os carvalhos que davam boa bolota, com menor teor de 

taninos e mais açúcares. Outra estratégia era provar a bolota de uma árvo-

re: se algumas fossem de boa qualidade, todas as outras também o seriam, 

segundo Salgueiro (2005): “Nós provávamos sempre as bolotas, antes de as 

apanhar”. Ou, como uma mulher descreve em Fonseca (2007): “corria à frente 

dos porcos que andavam a pastar nas imediações da escola para lhes roubar 

do chão as bolotas doces, que me serviam de conduto”.

Salgueiro (2005) descreve: “A minha mãe mandava-me com a minha irmã 

buscá-las e cada um trazia um cesto cheio delas. Ao fim do dia, havia em casa 

UsO DE BOLOTA NO sÉCULO xx4.1 
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uma enorme quantidade, que chegava para vários dias. Nós é que as apanhá-

vamos, porque o guarda às crianças não ligava. Se a minha mãe ou meu pai 

as fossem apanhar, o guarda participava logo às autoridades.”

Mas nem todos os proprietários de montados tinham esta posição em rela-

ção aos pobres que vinham apanhar bolotas nas suas explorações. Alguns 

viveram melhor com esta recordação, como foi o caso do proprietário da 

Herdade do Freixo do Meio, Alfredo Maria da Praça Cunhal, como descrito 

por Salgueiro (2005): “(…) naquela herdade do Freixo havia muita bolota. (…) 

O meu tio e o meu pai iam encher os sacos durante a noite. Vejam lá, do Ga-

fanhão ao Freixo, ao pé dos Foros de Vale de Figueira, a distância que era. A 

pé, aquelas duas almas traziam sacos cheios de bolotas. (…) Vinham aquelas 

almas com aquelas sacas cheiinhas de bolotas, chegavam aqui, iam vender à 

zona da Maia, aos fazendeiros, a homens que tinham porcos em chiqueiros, 

para engordar.”

Estes eram os “boleteiros” descritos por Silva Picão (1903) como aqueles ho-

mens que, na altura da bolota, invadiam os montados alheios recolhendo 

grande quantidade de bolota para depois a vender como sua. Silva Picão des-

creve ainda que estes “boleteiros” seriam trabalhadores rurais ou malteses 

que exerciam esta atividade em período de desemprego. Esta bolota seria 

utilizada na sua própria alimentação ou para vender.

Tratava-se de um roubo institucionalizado, ao qual alguns proprietários fe-

chavam os olhos, por conhecerem a situação de carência a que os trabalha-

dores alentejanos estavam sujeitos (Cutileiro 1977). Mas, como salienta Ma-

dureira (2002), esta atividade de apanha da bolota fazia também parte das 

atividades agrícolas temporárias realizadas principalmente por mulheres e 

jovens que eram contratados para apanhar bolotas que caíam das árvores 

e eram depois ensacadas para serem dadas aos porcos durante os períodos 

em que não existia bolota nos Montados. Frequentemente estas bolotas re-

colhidas eram armazenadas em tanques de água com sal e em anoxia, a fim 

de perderem taninos e durarem mais tempo. Exemplo disso são os grandes 

tanques da família Praça em Montemor-o-Novo, que embora já não desem-

penhem esta função, mantêm a sua estrutura original. 

Muitas vezes as atividades de criação de porcos e recolha de bolota esta-

vam associadas, sendo a primeira realizada por crianças no início da sua 

vida profissional na agricultura, como salienta Madureira (2002). Mais tarde, 

estes mesmos criadores eram “contratados, como acontecia na lavoura de 

Palma, para apanhar as bolotas que caíam das azinheiras para serem ensa-

cadas e guardadas para alimentar os porcos no Inverno.”

Algumas das entrevistadas descrevem como as mulheres andavam em gru-

pos a apanhar bolota entre as culturas cerealíferas que se estendem por 
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baixo da copa das azinheiras. As bolotas eram posteriormente ensacadas e 

utilizadas para alimentar os animais que estavam confinados.

Muitas vezes eram consumidas cruas, mas também eram, frequentemente, 

cozidas e assadas entre as brasas do borralho. Em ambos os casos, era neces-

sário retalhá-las para que não rebentassem na lareira ou para cozinharem 

mais rapidamente na panela. O mestre Salgueiro descreve como combinam 

bem com casca de limão, erva cidreira, canela ou mesmo com funcho e sal. 

Existiam várias técnicas de armazenamento de bolota de forma a que pu-

desse servir de alimento para o resto do ano. Com esta finalidade eram 

aveladas, ou seja, eram guardadas com a casca em locais secos e viradas 

frequentemente, de forma a evitar a humidade e o bolor. Após algumas se-

manas murchavam, perdiam humidade e tornavam-se mais doces e macias, 

perdendo grande parte dos taninos que ainda tinham. Eram depois armaze-

nadas em arcas de madeira e duravam o resto do ano, tornando-se muito sa-

borosas e macias. Garante quem provou, que eram muito boas. Outra técni-

ca, que assegurava ainda melhor conservação e sabor, consistia em assá-las 

ligeiramente, descascá-las e fumá-las na chaminé da lareira, em cestos “azei-

toneiros” feitos com ramos de oliveira, durante pelo menos duas semanas.

No concelho de Montemor-o-Novo alguns dos entrevistados falam de bolota 

cozida com couve, bolota com mel, marmelada de bolota, arroz cozido com 

bolota desidratada servido pela Páscoa, pastéis de grão feitos com bolota, e 

outras especialidades cujas receitas, por falta de continuidade, se perderam. 

Tal como o mestre Salgueiro (2005) observa: “Ainda as bolotas torradas e moí-

das fazem um bom café, mais saudável que os outros”.

Outra utilização dada à bolota foi a sua transformação em óleo e farinha 

para animais. A unidade de transformação de Évora trabalhou entre 1967 e 

1979 e transformava cerca de 250 toneladas de bolota por dia durante a cam-

panha da bolota, segundo o seu diretor. As bolotas eram transformadas em 

óleo puro de bolota ou óleo de mistura para consumo humano, e a farinha 

de bolota era vendida a outra fábrica para misturar com outros produtos 

para preparar rações. O aumento do preço da mão-de-obra conduziu ao fim 

desta atividade e ao encerramento das estruturas utilizadas nesta transfor-

mação. 
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A unidade de transformação de Évora trabalhou entre 1967 e 1979 
e transformava cerca de 250 toneladas de bolota por dia durante 
a campanha da bolota (...) As bolotas eram transformadas em óleo 
puro de bolota ou óleo de mistura para consumo humano, 
e a farinha de bolota era vendida a outra fábrica para misturar 
com outros produtos para preparar rações.”

“

No período pós-revolução, a partir de 1975, as condições de vida da popula-

ção rural melhoraram. O consumo de bolota foi praticamente abandona-

do, limitado a um consumo muito esporádico de bolotas cozinhadas e assadas. 

O valor da mão-de-obra aumentou substancialmente, tornando inviáveis al-

gumas das práticas descritas acima, como a apanha manual de bolota dos 

campos semeados para conservação em anoxia e alimentar os animais mais 

tarde, ou a apanha de bolota dos campos para vender aos quintaneiros ou à 

fábrica de óleo de bolota.  

O apoio da Agência Portuguesa de Inovação à introdução de um mestre 

numa quinta biológica em Montemor-o-Novo, Alentejo, através de uma 

bolsa cujo objetivo era desenvolver produtos à base de bolota, conduziu ao 

primeiro produto transformado de bolota em 2008 (empresa 4) introduzido 

no mercado (Figura 1).

Outros produtos já existiam, como o licor de bolota, mas neste caso este 

ingrediente era utilizado de forma residual apenas como aromatizante. Das 

sete empresas entrevistadas, duas iniciaram o processamento da bolota em 

2014, duas em 2016 e duas em 2017. Outras pequenas experiências, em fase 

pré-empresarial, estão distribuídas um pouco por todo o país, mas a sua ati-

vidade desenvolve-se ainda de forma irregular e com rendimentos baixos.

O ABANDONO 
DO UsO DA BOLOTA4.2 

O REssURgIMENTO 
NO UsO DA BOLOTA4.3 
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Como resultado do aumento no número de empresas, do desenvolvimento de 

novos produtos e da sua consolidação no mercado, a utilização global de bolo-

tas aumentou de 50 kg em 2008 para 6730 kg, dez anos mais tarde. No entanto, 

a empresa pioneira nesta transformação continua a processar 74% da totali-

dade de bolota transformada por estas empresas, seguida, a grande distância, 

por uma das empresas mais recentes que processa 10% de toda a bolota, e ou-

tra mais antiga que processa 9%. O aumento no processamento da bolota não 

tem sido uniforme. Um aumento significativo da quantidade de bolota pro-

cessada de valores que rondam os 100% de crescimento anual nos primeiros 

anos para um súbito aumento de 319% em 2015, corresponde essencialmente 

ao contributo da empresa pioneira (empresa 4), que por si só é responsável 

por 500% da aceleração desta atividade no mesmo ano. Nos anos seguintes, o 

processamento de bolota continuou a aumentar, mas mais lentamente. 

Apenas as empresas 1, 3 e 7 exportam os seus produtos para outros países eu-

ropeus. Enquanto, para a empresa 1, esta é uma estratégia de crescimento que 

começou com a exportação de 20% do total da sua produção, para 30% e 35% 

nos anos 2016, 2017 e 2018 respetivamente, e para a empresa 2 a exportação 

corresponde a 30%, nos dois últimos anos, a empresa 7 exportou 90% da sua 

produção em 2018. Até a empresa 8 teve uma grande encomenda para a Holan-

da, à qual, na altura, não conseguiu responder por falta de farinha de bolota.

As receitas provenientes deste processamento também aumentaram na 

mesma proporção de 50 euros para 16 770 euros na empresa 4, alcançando 

38% do total das receitas com esta atividade da totalidade das empresas 

estudadas, seguida da empresa 1, também com 38% do total de receitas e da 

empresa 2 que obteve 32% das receitas com produtos à base de bolota. Esta 

empresa 2 representa um caso muito particular por ser bastante recente, 

tendo iniciando a sua atividade apenas em 2017, mas obtendo nesse mesmo 

ano o mesmo rendimento da empresa 4, ou seja, 4000 euros. No ano de 2018 

a empresa 2 duplicou esse rendimento.

fIGuRA 1 
Biscoitos de bolota 
desenvolvidos 
no âmbito da 
bolsa da Agência 
Portuguesa de 
Inovação.
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Em relação ao rendimento obtido com os produtos de bolota, os valores va-

riam de 0,93 euros/kg na empresa 4 até valores de cerca de 40 euros/kg na 

empresa 5 ou 13 euros/kg na empresa 7. Estes valores correspondem a dife-

rentes estratégias de venda, desde a empresa 4 que investe claramente na 

produção e venda de bolotas com baixos níveis de processamento (bolota 

descascada ou farinha de bolota) para fornecer outras empresas e indivíduos 

para processamento posterior, até empresas que vendem produtos com alto 

valor acrescentado como os bombons de bolota ou o creme de bolota.

Os produtos criados pelas oito empresas são apresentados abaixo na Tabela 1.

1 Bolotas inteiras frescas

2 Bolotas inteiras congeladas

3 Bolotas de carvalho descascadas e secas

4 Farinha de bolota de carvalho descascada

5 Farinha torrada para infusão

6 Farinha torrada para café

7 Farinha torrada para infusão, em sacos individuais

8 Bebida vegetal de bolota

9 Creme de barrar de bolota

10 Creme de barrar de bolota e alfarroba

11 Creme de barrar de bolota e alfazema

12 Creme de barrar de bolota e tomilho

13 Compota biológica de bolota 

14 Compota biológica de bolota e hortelã-pimenta

15 Rebuçados de chocolate recheados com farinha de bolota

16
Biscoitos de bolota com sete sabores diferentes, incluindo um vegan, um sem trigo e 
um especial para diabéticos.

17 Pão com recheio doce e salgado

18 Pão de bolota

19 Broa de bolota

20 Queques de bolota

21 Bolachas

22 Patê salgado

23 Sopa de bolota

24 Hambúrgueres

25 Almôndegas de bolota

26 Delícias de bolota

27 Pastelaria de nata de bolota

28 Bombons de chocolate com bolota

29 Bolinho de bolota

30 Açúcar de bolota

31 Iogurte de bolota

TABElA 1 Produtos transformados criados a partir da bolota, pelas oito empresas em estudo.

Alguns destes produtos são vendidos regularmente enquanto outros cons-

tituem experiências mais pontuais. Um desses casos é o açúcar de bolota, 

para o qual uma enzima deve ser utilizada e é, portanto, segundo o pro-

prietário da empresa, um processo mais sofisticado e com necessidade de 

melhorias de eficiência no processo de produção. 
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Uma tendência global destes produtos tem sido a melhoria das suas ca-

racterísticas de textura, sabor e conservação. Segundo o proprietário da 

empresa 8, a farinha de bolota utilizada apresenta agora características mais 

constantes e confiáveis, permitindo o estabelecimento, por este processador, 

de uma receita fixa, sem a necessidade de constantes adaptações. Como o pro-

prietário explicou, este aspeto está relacionado com o processo de desidrata-

ção da bolota utilizado na empresa fornecedora, a empresa 4. Este é agora mais 

lento, mas mais controlado, permitindo obter uma farinha fina e uniforme.

Como explicado anteriormente, a empresa 4 foi a primeira a iniciar o pro-

cessamento da bolota. O proprietário relatou que no ano de 2015 decidiram 

elevar o processamento da bolota a um outro nível de profissionalização. 

Foram então testados vários métodos, nomeadamente os já desenvolvidos 

para a apanha da azeitona, como vibradores ou paus com motor. Também 

testaram a aspiração da bolota a partir do solo utilizando aspiradores e var-

redores a diesel. Mais tarde, optaram por contratar dois apanhadores, para 

fornecerem bolotas já selecionadas, que não apresentavam danos visíveis 

(e.g. buracos) provocados por insetos e que fossem desde logo divididas em 

bolotas de azinheira e bolotas de sobreiro.

O descasque e a conservação de farinha e bolotas também apresentavam 

problemas que precisavam de solução. A primeira solução foi congelar as 

bolotas logo após a colheita e enviá-las para uma fábrica de processamento 

de castanhas no norte do país. Aqui a bolota era submetida a um choque 

térmico e eram eliminados os frutos afetados por insetos ou já podres, uti-

lizando um olho ótico. Este processo incluiu o descasque da bolota e a eli-

minação total dos taninos. Esta última característica revelou-se negativa, 

pois os taninos permitem conservar a farinha e a sua eliminação conduziu a 

grandes perdas. Esta solução provou, também, ser extremamente cara, sen-

do substituída pela solução atual. Depois de perceber que seria fácil descas-

car as bolotas se estivessem secas, o passo seguinte foi recriar o antigo pro-

cesso de fumeiro sobre um estrado de canas. Assim, foi construído um forno 

com temperatura controlada que, em vez de assar as bolotas, procede à sua 

secagem de forma mais lenta, mas mais uniforme. A casca é assim mais fa-

cilmente removida e os taninos conservados, resultando em produtos com 

maior tempo de conservação, características mais uniformes e uma grande 

redução nos custos de produção. Também o varejamento das azinheiras é 

agora feito de forma mais tradicional usando varas e panais, como no pro-

cesso tradicional de varejamento da azeitona. 

A BUsCA pOR INOVAçÃO4.4 
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Embora já tenha sido feito um caminho, na empresa 4, de inovação em tor-

no do processamento da bolota, outras necessidades ainda são apontadas 

pelo proprietário. Nomeadamente equipamento de colheita adaptado a uma 

árvore mais frágil do que as oliveiras e equipamento de colheita de bolota 

do solo. No entanto, o proprietário reconhece que o modelo atual de compra 

de bolota aos coletores é menos agressivo para as árvores, socialmente mais 

responsável e permite manter as máquinas ruidosas fora de um sistema 

caracterizado pelo silêncio e tranquilidade.

O açúcar de bolota é produzido através de um processo semelhante ao utili-

zado com o milho na produção de geleia, mas a industrialização é apontada 

como a solução para a sua viabilização, uma vez que requer equipamento de 

grande porte, que dificilmente poderá ser adquirido pelas pequenas empresas.

Um conjunto de empresas a trabalhar em parceria, é a solução também apon-

tada por este proprietário para tirar o máximo proveito da bolota. Assim, 

numa lógica de economia circular, uma fábrica de extração de óleo de bolota 

deveria ser complementada por uma empresa de extração de açúcar de bolota 

e, finalmente, uma de incorporação da farinha de bolota remanescente na 

alimentação animal, replicando o que já foi feito nos anos 70 nesta região.

Um iogurte de bolota e biscoitos industriais foram também testados, mas 

a sua viabilidade foi comprometida, em ambos os casos, pela falta de maté-

ria-prima.

Para reforçar a inovação neste sector, a empresa 4 tem estado em contacto 

regular com várias instituições académicas e industriais. 

O proprietário desta empresa conclui que, apesar de processar cerca de 5 

toneladas por ano, poderiam ser processadas até 200 toneladas e que a exis-

tência de uma organização de produtores dedicada à bolota permitiria pro-

duzir uma quantidade de alimento muito superior.

Alguns produtos requerem tecnologia superior a outros. Entre estes pode 

incluir-se a bebida vegetal e o iogurte de bolota, que tendem a ser meios 

muito adequados para a proliferação de micro-organismos e, por isso, reque-

rem um processo de pasteurização que não degrade as restantes qualidades 

do produto. Isto implica dispositivos de alta tecnologia.



149LUCANUS

Segundo Khalil (2018), tecnologia é uma palavra que compreende os mate-

riais, sistemas e métodos de construção e que pode ser implementada a 

um nível superior ou inferior. Neste sentido, a baixa tecnologia é definida, 

por oposição à alta tecnologia, como fazendo uso de tecnologias mais sim-

ples, sendo mais facilmente utilizada e adaptada por indivíduos ou peque-

nos grupos com conhecimentos básicos. Ao invés disso, a alta tecnologia faz 

uso de todos os potenciais modernos disponíveis, através da implementa-

ção de procedimentos avançados, exigindo especialistas para sua constru-

ção, uso, manutenção e adaptação (Khali et al. 2018). 

Durante o período A é possível identificar um conjunto de tecnologias mais 

antigas ou mais recentes. Embora a sua maioria seja do tipo de baixa tecno-

logia, algumas podem ser consideradas de alta tecnologia.

De baixa tecnologia: 

> Conhecimento das árvores que dão as bolotas mais doces;

> Apanha da bolota à mão;

> Seleção manual de bolotas sem buracos e separação entre bolotas de 

azinheira e de sobreiro;

> Conservação para consumo humano, utilizando os taninos natural-

mente presentes na bolota, através da secagem lenta em locais arejados 

e com rotação frequente da bolota, a fim de evitar a humidade e o bolor 

resultante do armazenamento;

> Conservação da bolota, para alimentar os animais fora da época pró-

pria, em tanques de água com sal, para perderem os taninos e durarem 

mais tempo; 

> Várias receitas que requerem forno ou lareira, mel e outros ingredien-

tes disponíveis localmente;

> Bolotas partidas com uma rocha pesada para alimentar aves.

Alta tecnologia:

> Fábrica de extração de óleo de bolota; 

> Fabrico de rações para animais, incluindo os resíduos de bolota resul-

tantes da fábrica de óleo de bolota.

ELEVADA E BAIxA 
TECNOLOgIA4.5 
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Durante o período B, identificamos várias tecnologias, para tratar bolotas 

que podem ser integradas em alta e baixa tecnologia. 

Baixa tecnologia: 

> Colheita de bolota à mão (Figura 2); 

> Seleção manual de bolotas sem buracos e separação entre bolotas de 

azinheira e de sobreiro;

> Conservação para consumo humano, utilizando os taninos natural-

mente presentes na bolota; 

> Secagem de bolotas utilizando um processo tradicional de fumeiro em 

forno de lenha, com temperatura controlada; 

> Descasque por esmagamento de bolotas secas.

Alta tecnologia: 

> Vibradores de árvores para a colheita de bolotas;

> Varas com motor para a colheita de bolotas;

> Aspiradores para aspiração de bolota;

> Varredores para recolher as bolotas e facilitar a aspiração;

> Descasque e conservação por choque térmico numa fábrica de proces-

samento de castanha;

> Seleção de bolotas saudáveis utilizando um olho ótico;

> Processo enzimático para produzir açúcar de bolota;

> Biscoitos industriais;

> Fabricação de iogurte;

> Bebida vegetal pasteurizada de bolota (Sardão et al. 2019).

fIGuRA 2 Colheita da bolota à mão 
com recurso a vara e panais, conforme 
praticado na apanha da azeitona.
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DIsCUssÃO5 
Através dos resultados anteriormente expostos podemos perceber que o con-

sumo de bolota tem sido uma constante ao longo da história de Portugal. 

Foi também identificado um interesse recente na utilização deste produto 

e na recuperação de algumas receitas, materializado num conjunto de em-

presas transformadoras de bolota que surgiram em Portugal. As razões por 

detrás deste interesse renovado são várias de acordo com os diferentes ato-

res da cadeia de valor. Os produtores procuram sobretudo a diversificação 

de rendimentos, enquanto os consumidores têm, como principais motores, 

a ligação com a tradição, a saúde e a oportunidade de consumir produtos 

fornecidos por sistemas reconhecidos como sustentáveis.

Para além destes fatores, tanto a nível global como em Portugal, enfrentamos 

novos desafios como as alterações climáticas e o esgotamento de recursos que 

exigem medidas de adaptação e minimização (APA 2015; APA 2019). A necessi-

dade de desenvolver medidas de descarbonização é difícil de compatibilizar 

com a necessidade de produzir alimentos para uma população em crescimen-

to. No entanto, reconhece-se que grande parte do problema reside mais numa 

distribuição adequada da produção disponível e no aumento da qualidade dos 

alimentos produzidos do que no simples aumento da quantidade produzida.

O desenvolvimento de sistemas de produção alimentar extensivos pode ser 

uma forma de combinar a produção alimentar com a preservação do meio 

ambiente. Os alimentos silvestres como a bolota são uma excelente oportu-

nidade neste contexto, uma vez que requerem menos água, menos produtos 

fitossanitários ou combustíveis fósseis para a sua produção. Na sua busca 

por inovação, para solucionar os diferentes problemas relacionados com o 

processamento da bolota, as pequenas e médias empresas tendem a fazer 

uso de práticas de baixa tecnologia ou de tecnologia apropriada, muitas 

vezes adaptadas de práticas mais antigas num processo de retro-inovação. 

Processos que envolvem tecnologias mais sofisticadas como a pasteuriza-

ção, o fabrico de óleo de bolota ou açúcar através de um processo enzimá-

tico são altamente tecnológicos, só acessíveis a empresas que processam 

grandes quantidades de bolota, exigindo um grau de intensificação da pro-

dução dificilmente compatível com a exploração sustentável de um sistema 

extensivo como o montado ou a floresta de carvalhos do norte de Portugal. 

O desenvolvimento de uma indústria de processamento de alimentos não 

tem que seguir constantemente o sentido de mais tecnologia, mais inten-
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sificação, mais quantidade transformada, maiores e mais intensivos siste-

mas de produção. Se de facto queremos compatibilizar a produção de ali-

mentos com a conservação dos serviços do ecossistema, temos de repensar 

o processamento de alimentos de forma a que este se possa adaptar aos 

sistemas produtivos extensivos. A indústria está a dar esse sinal, adotando 

tecnologia adequada às suas necessidades específicas e à sua capacidade 

de produção de matéria-prima. Na falta de respostas às suas necessidades, 

tem sabido recuperar conhecimentos do passado, adaptá-los à atualidade e 

assim obter soluções à sua medida, que são também soluções que possibili-

tam a exploração sustentável dos sistemas de produção e um menor gasto 

de combustíveis fósseis e água. 

Como refere Winner (1985), o início do estabelecimento da tecnologia é 

quando há mais liberdade de escolha sobre que tipo de tecnologia será ado-

tada em um sector. 

No que se refere ao sector da bolota, este é o momento perfeito para pensar 

no tipo de produção que queremos promover: um que atenda às expectati-

vas dos consumidores de consumo sustentável ou um modelo de “business 

as usual”, com as consequências que já observámos tantas vezes.
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Exmo. Senhor/a, esta entrevista tem como objetivo estudar os produtos silves-

tres consumidos entre 1925 e 1975. Destina-se a propósitos puramente científi-

cos e o seu anonimato será preservado. Ao seu nome será associado um código 

e os dados que nos disponibilizar serão divulgados apenas em artigos científi-

cos e de forma agregada.

Data _________/________/_________

Nome _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Área em que residia no período referido __________________________________

1 – Que produtos silvestres/apanhados na natureza consumiu entre 1925 e 

1975?  (excetuando aromáticas e medicinais)

2 – Em que época do ano os recolhia?

3 – Como os apanhava?

4 – Como lhes retirava os taninos/ a adstringência?

5 – Como os cozinhava?

6 – Esse produto era consumido com que regularidade?

7 – Que outros produtos eram consumidos?

8 – Como é que vivia? Quais eram as suas condições de vida?

Anexo 1

Entrevista semiestruturada
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Exmo. Senhor empresário, este questionário tem como objetivo estudar o pro-

cesso de inovação no mercado da bolota. Destina-se a propósitos puramente 

científicos e o seu anonimato será preservado. Ao nome da empresa será asso-

ciado um código e os dados que nos disponibilizar serão divulgados apenas em 

artigos científicos e de forma agregada.

Data _________/________/_________

Nome da empresa ____________________________________________________

Data de constituição da empresa ______________________________________

Ano de início da transformação de bolota _______________________________

1 – Onde ouviu falar da utilização de bolota na alimentação?

2 – Alguma empresa serviu de referência? Pode dizer-nos qual?

3 – Como surgiu a ideia?

4 – Que produtos de bolota vende?

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Quantidade de bolota transformada

Rendimento resultante da venda de produtos de 

bolota

% vendida localmente

% vendida no país

% exportada

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Quantidade de bolota transformada

Rendimento resultante da venda de 

produtos de bolota

% vendida localmente

% vendida no país

% exportada

Anexo 2

Questionário às empresas
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RESuMO

O rewilding, ou renaturalização, é uma 

filosofia de conservação da natureza 

focada em assegurar ou restabelecer 

cadeias tróficas funcionais e fomentar 

importantes processos naturais como 

a predação, a herbivoria e a necrofagia. 

Esta abordagem defende que a natureza 

deve voltar a uma posição em que a 

intervenção humana constante não 

é necessária para a sua conservação 

e gestão. Em Portugal, estão neste 

momento a decorrer dois projetos 

de conservação da natureza que 

usam uma abordagem rewilding. O 

projeto LIFE WolFlux − Diminuição 

das barreiras socioecológicas à 

1 Rewilding Portugal, Quinta da Maúnça s/n João Bravo, 6300-530 Arrifana, Guarda, Portugal.

2 Zoo Logical – Associação de Inovação para o Conhecimento, Divulgação e Conservação da Vida Selvagem, 

Algés, Portugal. zoo.logical@gmx.com

3 Dear Wolf – Wildlife Watching, Consultancy & Research, Travessa da Malhada, 4, 5300-821, Rio de Onor, 

Portugal. info@dearwolf.pt

4 Rewilding Europe, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen, Netherlands.
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ABSTRACT

Rewilding is a new nature 

conservation philosophy focused on 

establishing or maintaining functional 

trophic chains and important natural 

processes such as predation, grazing 

and scavenging. This approach defends 

that nature should be allowed to 

return to a state where constant 

human intervention is not needed for 

its conservation and management. 

In Portugal, there are currently two 

nature conservation projects using a 

rewilding approach. The project LIFE 

WolFlux – Decreasing socio-ecological 

barriers to connectivity for wolves 

south of the Douro river aims to 

ensure the necessary conditions to 

conectividade de lobos a sul do rio 

Douro tem como objetivo promover as 

condições necessárias para garantir 

a viabilidade da subpopulação de 

lobo-ibérico a sul deste rio. O projeto 

Promover a Renaturalização do 

Grande Vale do Côa tem como objetivo 

desenvolver um ecossistema coerente e 

fortalecer o corredor de vida selvagem do 

Vale do Côa. Estes projetos são também 

uma oportunidade de demonstrar 

cientificamente os impactos da 

filosofia rewilding, o que é essencial 

para assegurar a sua aceitação e 

implementação a nível global.

PAlAVRAS-ChAVE 

renaturalização, lobo-ibérico, Vale 

do Côa, cadeias tróficas, serviços de 

ecossistema, restauro dos ecossistemas. 

ensure the viability of the Iberian 

wolf subpopulation south of the 

Douro river. The project Scaling Up 

Rewilding in the Greater Côa Valley 

aims to develop a coherent ecosystem 

and strengthen the natural wildlife 

corridor of the Côa Valley. These 

projects are also an opportunity 

to scientifically demonstrate the 

impacts of the rewilding philosophy, 

which is essential to ensure their 

acceptance and implementation at a 

global level.

KEywORDS

rewilding, Iberian wolf, Côa Valley, 

trophic chains, ecosystem services, 

ecosystem restoration. 
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INTRODUçÃO1 
O rewilding, ou renaturalização, é uma filosofia de conservação da natu-

reza que aposta numa abordagem pragmática e proativa de restauro 

da natureza. Com um enfoque em assegurar cadeias tróficas funcionais e 

importantes processos naturais como a predação, herbivoria e necrofagia, 

as iniciativas de renaturalização e restauro de ecossistemas degradados co-

meçam a despontar em vários territórios do continente europeu. 

A organização holandesa Rewilding Europe estabeleceu oito áreas rewil-

ding na Europa - o Grande Vale do Côa (Portugal), o Delta do Danúbio (Ro-

ménia, Ucrânia e Moldávia), os Cárpatos do Sul (Roménia), as Montanhas 

Velebit (Croácia), os Apeninos Centrais (Itália), as Montanhas Ródope (Bul-

gária e Grécia), o Oder Delta (Polónia e Alemanha) e a Lapónia Sueca (Suécia) 

- e coordena uma rede mais alargada de áreas conhecida como a European 

Rewilding Network (Rede Europeia de Rewilding). O Grande Vale do Côa, 

em Portugal, foi selecionado devido aos seus importantes valores naturais 

e altos níveis de despovoamento, o que cria uma nova oportunidade para 

restaurar vastas áreas. Esta oportunidade pode ser explorada à escala da 

paisagem, trabalhando para melhorar a conectividade entre áreas naturais. 

Em Portugal, estão neste momento a decorrer dois projetos de conservação 

da natureza que usam uma abordagem rewilding. O projeto LIFE WolFlux - 

Diminuição das barreiras socioecológicas à conectividade de lobos a sul do 

rio Douro tem como objetivo promover as condições ecológicas e socioeco-

nómicas necessárias para apoiar uma subpopulação de lobo-ibérico viável 

a sul do rio Douro, de forma a que esta espécie possa desempenhar o seu 

papel funcional como um predador de topo no ecossistema. 

O projeto Promover a Renaturalização do Grande Vale do Côa tem como ob-

jetivo desenvolver um ecossistema coerente e fortalecer o corredor de vida 

selvagem do Vale do Côa. Além disso, o projeto visa construir uma economia 

baseada na natureza e na cultura para criar o apoio comunitário necessário 

para um ecossistema funcional, no qual os processos naturais e a vida sel-

vagem modelam a paisagem.

De modo a alcançar os objetivos de ambos os projetos, uma série de ações 

serão realizadas durante um período de cinco anos (2019-2023). 



pROjETOs rewilding2 
2.1 
Enquanto predador de topo, o lobo-ibérico (Figura 1) é uma espécie chave 

para garantir uma cadeia trófica funcional, e é uma espécie protegida a 

nível nacional e europeu. A nível nacional, existe legislação específica (Lei 

n.º 90/88, de 13 de agosto, e Decreto-Lei n.º 54/2016, de 25 de agosto) que lhe 

confere o Estatuto de Espécie Protegida. A nível europeu, é protegida pela 

Diretiva Habitats (Artigo 2.3 da Diretiva 92/43/CEE), estando classificada 

como Espécie Prioritária nos Anexos II e IV da Diretiva.

MONITORIzAçÃO 
DO LOBO-IBÉRICO

fIGuRA 1 O lobo-ibérico em Portugal conta com uma população de aproximadamente 300 indivíduos, mas a 
sul do Douro existem apenas entre 30 a 40 lobos. Crédito: Andoni Canela | Rewilding Europe. 
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Em Portugal, a população de lobo-ibérico é dividida pelo rio Douro. Enquan-

to a norte do Douro a subpopulação é maior e mais estável, a sul do Douro 

existem apenas algumas alcateias, e a subpopulação está severamente frag-

mentada, com baixa conectividade entre os diferentes núcleos (Figura 2). 

fIGuRA 2 Área de distribuição do lobo-ibérico a sul do rio Douro. Alcateias confirmadas entre 2002 e 2016, e presença cumulativa 
de lobo (quadrados 10x10 km UTM). Fontes: Pimenta et al. 2005: Cadete et al. 2015, Palacios et al. 2017, Roque et al. 2017, Torres et 
al. 2018).
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A sul do Douro o lobo-ibérico enfrenta também várias ameaças, incluindo 

a perseguição ilegal, a escassez de presas silvestres, e a destruição e frag-

mentação do seu habitat − em parte devido aos incêndios cada vez maiores 

e mais frequentes que têm atingido a região, e a infraestruturas lineares 

como parques eólicos e autoestradas. 

Para a definição de áreas prioritárias em que as ações de conservação são 

mais urgentes, é necessário saber qual a situação atual do lobo-ibérico na re-

gião. Durante 2019 foi realizada uma monitorização da espécie coordenada 

pela Zoo Logical, com o apoio da Universidade de Aveiro e da Rewilding Por-

tugal. Esta monitorização foi levada a cabo através de transectos sistemá-

ticos prospetados pela equipa cinotécnica da Zoo Logical para localização 

e quantificação de indícios de presença da espécie e recolha de amostras 

biológicas (Figura 3). Os dejetos de lobo identificados foram enviados para 

a Universidade de Aveiro, onde foram analisados, fornecendo informação 

sobre a dieta e a genética do lobo na região. Paralelamente também foi apli-

cada a metodologia de armadilhagem fotográfica para deteção de presença 

da espécie e eventuais eventos de reprodução de grupos familiares.

fIGuRA 3 A equipa cinotécnica da Zoo Logical percorreu as principais áreas de presença do lobo-ibérico a sul do Douro para 
aumentar a informação sobre a situação atual da espécie nesta região. Crédito: Zoo Logical. 
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A sul do Douro, o lobo-ibérico enfrenta várias 
ameaças, incluindo a perseguição ilegal, a escassez 
de presas silvestres e a destruição e fragmentação 
do seu habitat.”

“

Foi assinado um protocolo de colaboração com a Associação de Conservação 

do Habitat do Lobo Ibérico (ACHLI), uma entidade que também faz monitori-

zação na área, para partilhar dados e complementar a informação recolhida. 

Foi também estabelecida uma colaboração com o Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas (ICNF) através da recolha de zaragatoas em ani-

mais suspeitos de terem sido atacados por lobo. Adicionalmente, está neste 

momento a decorrer um novo censo nacional de lobo-ibérico, e os resultados 

da monitorização realizada no âmbito dos projetos aqui apresentados irão 

contribuir para esse esforço de análise a nível nacional tendo em vista a atua-

lização da situação da espécie no território português. 

As amostras e dados recolhidos permitirão atualizar a área de distribuição 

do lobo-ibérico a sul do rio Douro, avaliar o fluxo genético entre alcateias 

e identificar regiões onde as pressões sociais e ambientais limitam a co-

nectividade entre estas. Obter uma melhor ideia da distribuição do lobo é 

útil para tomar decisões sobre as ações de conservação a desenvolver. Por 

outro lado, o desenvolvimento de uma base de dados abrangente de perfis 

genéticos do lobo a sul do rio Douro permitirá uma avaliação adequada da 

dinâmica genética de toda a subpopulação. Isso, por sua vez, ajudará a iden-

tificar barreiras ou lacunas de conectividade entre alcateias e/ou núcleos 

populacionais.

Apesar de esta monitorização inicial já ter sido concluída, esforços de mo-

nitorização em áreas específicas vão continuar durante todo o projeto, ga-

rantindo a informação necessária para ir adaptando as ações do projeto à 

situação no terreno e em tempo real. 
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2.2 
O lobo-ibérico a sul do Douro alimenta-se frequentemente de  gado (ca-

bras, ovelhas, vacas), despoletando situações de conflito com comuni-

dades locais que se sentem prejudicadas pela presença deste grande car-

nívoro. Apesar de o lobo-ibérico ser uma espécie protegida por lei a nível 

nacional e de existir um sistema de indemnização de prejuízos causados 

por lobo, a coexistência continua a ser um desafio em muitas áreas. 

Em 2019, foi realizada uma auscultação social com atores-chave da região 

para perceber melhor a realidade no terreno e identificar áreas de potencial 

barreira social à espécie (Figuras 4A e 4B). Foram entrevistadas 117 pessoas 

de 20 juntas de freguesia, incluindo criadores de gado, gestores de zonas de 

fIGuRA 4A As entrevistas foram realizadas em campo por entrevistadores treinados, que, através de uma 
série de perguntas abertas e fechadas, ouviram pastores, caçadores e outros atores importantes a sul do 
rio Douro. Crédito: Rewilding Portugal.

AUsCULTAçÃO sOCIAL
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Apesar de o lobo-ibérico ser uma espécie protegida 
por lei a nível nacional, a coexistência continua a ser 
um desafio em muitas áreas.”

“

caça, autarcas, operadores turísticos, entre outros (Aliácar et al. 2020). Esta 

auscultação social seguiu uma abordagem antropológica e foi desenhada e 

implementada em colaboração com especialistas em dimensões humanas 

associadas à conservação da natureza. O estudo permitiu também estabe-

lecer contactos importantes entre a equipa do projeto e as comunidades 

locais e os resultados obtidos vão informar as futuras ações de conservação 

no terreno.

  

fIGuRA 4B Entrevistas realizadas em campo. Crédito: Rewilding Portugal.
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Um dos fatores que contribui para o conflito com o setor da pecuária é 

a reduzida disponibilidade de presas silvestres para o lobo-ibérico se 

alimentar. Entre as principais presas silvestres do lobo-ibérico destacam-se 

o veado, o corço e o javali. Durante 2019-2020 foi realizado um estudo para 

atualizar e descrever a situação populacional destas três espécies de presas 

silvestres na área de distribuição do lobo-ibérico a sul do rio Douro. Esta mo-

nitorização foi coordenada pela Unidade de Vida Selvagem da Universidade 

de Aveiro, com apoio da Rewilding Portugal. Foram realizados transectos 

para procurar dejetos de corço e instalaram-se câmaras de foto-armadilha-

gem para confirmar a presença e estimar a abundância destas espécies (Fi-

gura 5). O veado apenas está presente no limite sudeste da área de estudo, 

na Reserva Natural da Serra da Malcata e áreas envolventes. O javali está 

presente por toda a área de distribuição do lobo-ibérico e o corço regista 

uma maior densidade e abundância na região sudeste da área de estudo, 

sendo que os valores decrescem segundo um gradiente sul-norte e este-oes-

te. Na região centro da área de estudo (e.g., Vila Nova de Paiva e Aguiar da 

Beira) os registos da espécie são esporádicos. Ações de melhoria de habitat 

e eventuais reforços populacionais de corço estão a ser equacionados em 

áreas estratégicas.

fIGuRA 5 O corço é uma das principais presas silvestres do lobo-ibérico. Aumentar a sua abundância em 
certas áreas é importante para assegurar recursos alimentares e diminuir os ataques a animais domésticos. 
Crédito: Universidade de Aveiro. 

2.3 AUMENTAR A 
DIspONIBILIDADE 
DE pREsAs sILVEsTREs
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Espera-se que a presença continuada da patrulha de 
campo no terreno contribua para a credibilidade e 
aceitação do projeto por parte da população local.”

“

2.4 pATRULHA DE CAMpO 
E EMBAIxADOREs 
DE VIDA sELVAgEM 

Algumas das ameaças mais importantes ao lobo-ibérico na área do pro-

jeto são o furtivismo (e.g., uso de laços e outras armadilhas ilegais) e os 

incêndios rurais. Uma das estratégias do projeto para combater estas amea-

ças passa por  criar uma patrulha de campo, composta por dois membros, 

que vão prospetar áreas prioritárias em estreita colaboração com as autori-

dades nacionais (GNR-SEPNA e Proteção Civil). Esta patrulha de campo terá 

também um papel a desempenhar na vigilância de incêndios nos meses de 

maior calor. 

Esta abordagem fará uso de tecnologia de ponta e adotará métodos de vigi-

lância tática para garantir a eficácia da patrulha de campo, que irá operar 

durante todo o ano. Espera-se que esta presença continuada no terreno con-

tribua para a credibilidade e aceitação do projeto por parte da população 

local e que traga benefícios indiretos para a aceitação social do lobo-ibérico 

e outras formas de conservação da vida selvagem na região. A equipa estará 

operacional em outubro de 2020. 

Por outro lado, o projeto está também a identificar atores chave que possam 

ser “embaixadores de vida selvagem” de modo a estabelecer uma ligação 

entre comunidades locais e a equipa do projeto. Os embaixadores de vida 

selvagem serão pessoas de aldeias locais, que tenham afinidade com a con-

servação da natureza e biodiversidade (e com a conservação do lobo-ibérico 

em particular). O objetivo é ter embaixadores nas áreas identificadas como 

hotspots de ataques e atitudes negativas. Os embaixadores de vida selva-

gem também podem ajudar os membros do projeto a identificar criadores 

de gado interessados em implementar medidas de prevenção de prejuízos 

nas suas explorações.  
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Outra das linhas de ação é promover a adoção por parte dos criadores de 

gado de medidas eficazes de prevenção de prejuízos, nomeadamente 

cães de gado e vedações à prova de lobo. O projeto está a trabalhar em cola-

boração com o Grupo Lobo para integrar cães de gado e treiná-los no primei-

ro ano de vida para que se tornem cães de gado eficazes. 

Foi realizado um estudo baseado em dados do ICNF sobre a distribuição e fre-

quência dos ataques de lobo-ibérico a gado doméstico entre os anos de 2012 

e 2017 (Aliácar 2020). Esse estudo permitiu identificar hotspots de ataques, ou 

seja, áreas com número e frequência de ataques elevados e que serão áreas- 

-chave para a implementação destas medidas de prevenção de prejuízos.

Dois veterinários locais trabalharão com criadores de gado, aconselhando-

-os sobre as melhores medidas de prevenção de prejuízos, numa avaliação 

que é sempre realizada caso a caso. Os veterinários terão a oportunidade 

de visitar explorações e múltiplos casos de estudo em Portugal, onde a pre-

venção de prejuízos foi implementada em diferentes sistemas de criação 

através de projetos anteriores como o LIFE MEDWOLF. 

fIGuRA 6A O uso de vedações adequadas e de cães de gado devidamente treinados conferem uma impor-
tante proteção aos animais domésticos, o que pode ajudar a promover uma melhor coexistência na região. 
Crédito: Rewilding Portugal.

2.5 IMpLEMENTAçÃO 
DE MEDIDAs DE pREVENçÃO 
DE pREjUÍzOs
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O objetivo é dar apoio direto aos criadores de gado para implementarem me-

didas de prevenção de prejuízos e adotarem melhores práticas de maneio 

(uso de raças autóctones, manutenção da pecuária em pequenas pastagens, 

confinamento temporário de indivíduos vulneráveis) para reduzir o risco 

de ataques de lobo-ibérico. Espera-se que isso crie um exemplo positivo que 

possa ser seguido por outros criadores de gado, reduzindo os conflitos entre 

o lobo e o setor da pecuária. 

Dentro desta ação, cães da Serra da Estrela e vedações (fixas ou elétricas) 

serão atribuídas para proteger pequenos ruminantes e o gado bovino. Os 

veterinários e a equipa do projeto acompanham desde o início a educação 

dos cães de gado, monitorizando o seu comportamento e sociabilidade. Em 

áreas de risco onde os ataques ao gado são recorrentes, serão instaladas ve-

dações para proteger animais com menos de três meses ou para criar pastos 

menores, de modo a reduzir ou eliminar os eventos de predação. Até ao mo-

mento, três cães da Serra da Estrela de pêlo curto já foram integrados em 

explorações agrícolas e estão a ser monitorizados (Figuras 6A e 6B). 

A fim de monitorizar os resultados destas ações de conservação, o núme-

ro de ataques de lobos será registado antes e depois da implementação de 

medidas de prevenção de prejuízos, de forma a comparar a frequência e a 

gravidade dos ataques em propriedades específicas. 

  

fIGuRA 6B A sul do rio Douro, o lobo-ibérico alimenta-se frequentemente de gado (cabras, ovelhas e vacas) o 
que espoleta situações de conflito entre esta espécie e a comunidade local. Crédito: João Cosme | Rewilding 
Europe.



171LUCANUS

O objetivo é dar apoio direto aos criadores de gado 
para implementarem medidas de prevenção de 
prejuízos e adotarem melhores práticas de maneio 
para reduzir o risco de ataques de lobo-ibérico.”

“

Oportunidades de negócios relacionadas com o turismo da natureza e 

produtos regionais de qualidade que apoiem os objetivos de conser-

vação da vida selvagem e que sejam comercialmente sustentáveis vão ser 

apoiados e promovidos na região.

O turismo de natureza tem vindo a crescer em Portugal, e apesar de o turis-

mo envolvendo a temática do lobo-ibérico se encontrar pouco desenvolvido 

na região a sul do rio Douro, há o potencial de que esta componente cresça 

e se torne uma parte  importante de algumas economias locais. A norte do 

Douro e em Espanha, o turismo de lobo já está mais bem estabelecido e em 

algumas regiões, como a Sierra de la Culebra em Espanha, funciona como 

um motor de desenvolvimento económico. A sul do rio Douro poderemos 

ter o turismo a utilizar o lobo-ibérico como espécie bandeira e como motor 

de desenvolvimento, conduzindo à aceitação e consequente recuperação e 

conservação da espécie.

É importante promover mais turismo de natureza na região, incluindo tu-

rismo focado na interpretação e observação de vida selvagem, com a temá-

tica do lobo, prestando especial atenção para garantir que sejam seguidas 

melhores práticas, que os animais não são perturbados e que tudo é feito 

em segurança. Vai ser dado apoio técnico a várias empresas que já operam 

na região, de forma a que estas possam expandir as suas operações e contri-

buir também mais diretamente para a conservação do lobo-ibérico. O objeti-

vo a longo prazo é promover empresas baseadas na natureza, criando uma 

economia mais sustentável e aumentando o emprego e o rendimento das 

comunidades locais.

2.6 pROMOVER UMA ECONOMIA 
BAsEADA NA NATUREzA



172 LUCANUS

A sul do rio Douro poderemos ter o turismo a utilizar 
o lobo-ibérico como espécie bandeira e como motor 
de desenvolvimento, conduzindo à aceitação e 
consequente recuperação e conservação da espécie.”

“
Como já foi demonstrado na Reserva da Faia Brava, uma área protegida pri-

vada atrai turistas e cria oportunidades para novos negócios no setor do 

turismo da natureza e produtos regionais (Figura 7). Esse modelo será repli-

cado nas novas áreas adquiridas na região (ver secção 2.8), demonstrando 

às comunidades locais que é possível beneficiar da proteção da natureza e 

dinamizando áreas que têm vindo a estar cada vez mais despovoadas. 

Por outro lado, cursos de treino especializados estão planeados para formar 

membros de comunidades locais em experiências interpretativas com a te-

mática do lobo-ibérico e experiência em turismo. Isso envolverá dois cursos 

abrangentes oferecidos com ênfase na preparação dos guias locais para tra-

balhar com visitantes nacionais e internacionais. 

fIGuRA 7 As áreas protegidas, como a Reserva da Faia Brava, podem atrair turistas interessados em áreas 
naturais, passeios e observação de fauna e flora. Promover empresas que fomentam turismo de natureza 
de forma sustentável pode criar novas oportunidades económicas em regiões do interior do país. Crédito: 
Fernando Romão | Wildlife Portugal. 
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Os Ecoclubes constituirão uma forma lúdica 
e pedagógica de estimular uma atitude positiva 
e pró-ativa na conservação da natureza 
e de espécies nativas como o lobo-ibérico.”

“

As crianças em idade escolar e as gerações mais jovens podem ser ativa-

mente transformadoras, porque, numa perspetiva sociológica, são tipi-

camente impulsionadoras de mudança nas suas comunidades. Um progra-

ma de educação ambiental está a ser estabelecido para escolas dos distritos 

da Guarda e Viseu. 

Estes Ecoclubes, que serão desenvolvidos pela Associação Transumância e 

Natureza, constituirão uma forma lúdica e pedagógica de aprender e refle-

tir sobre a importância do património natural e de estimular uma atitude 

positiva e pró-ativa na conservação da natureza e de espécies nativas como 

o lobo-ibérico.

Os Ecoclubes serão dinamizados com base em metodologias ativas, inte-

rativas e criativas. As atividades propostas incluem a observação da vida 

selvagem, introdução a técnicas de identificação e monitorização da vida 

selvagem e sensibilização para a coexistência com a fauna selvagem (entre 

outras). Este programa de educação ambiental deverá começar em setembro 

de 2020.  

2.7 EDUCAçÃO AMBIENTAL
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A Rewilding Portugal, através da aquisição de alguns terrenos em certas 

áreas-chave, pretende implementar uma estratégia de ilhas de habitat 

(Figuras 8A e 8B). A Associação Transumância e Natureza irá também adqui-

rir alguns terrenos para colmatar certas  lacunas existentes na Reserva da 

Faia Brava. A Reserva da Faia Brava, a única área protegida privada em Por-

tugal, é um modelo que se espera replicar noutras regiões ao longo da paisa-

gem, assegurando a valorização e proteção do património natural.

Acordos de gestão em áreas circundantes são também uma ferramenta que 

pode ser usada para que essas áreas funcionem como áreas tampão. Estes 

acordos serão assinados com proprietários de terra vizinhos e incluirão 

ações de restauro de habitat, e numa escala maior também com associações 

de caça. Ao promover uma gestão baseada em princípios rewilding e promo-

vendo o turismo de natureza nessas áreas, o objetivo final é demonstrar que 

a natureza pode funcionar como um motor de desenvolvimento económico 

para regiões do interior do país. 

fIGuRA 8A Ao longo do Vale do Côa encontram-se importantes manchas de habitat que podem ser protegi-
das para garantir a funcionalidade a longo prazo do corredor ecológico. A Reserva da Faia Brava (Figura 8A) 
e Vale Carapito (Figura 8B) são duas dessas áreas-chave na região. Crédito: Staffan Widstrand  | Rewilding 
Europe. 

2.8 CRIAçÃO DE 
pEQUENAs REsERVAs



fIGuRA 9 Os cavalos garranos, através do pastoreio, contribuem para a manutenção de um mosaico na 
paisagem, reduzindo o risco de incêndios rurais e criando nichos para muitos outros animais e plantas. 
Crédito: Juan Carlos Muñoz | Rewilding Europe. 

Desde o início de 2019 já foram adquiridas várias pequenas parcelas na re-

serva da Faia Brava pela Associação Transumância e Natureza, que estão a 

permitir completar a reserva e também assegurar que continue a desempe-

nhar o seu importante papel enquanto área protegida privada

  

fIGuRA 8B Vale Carapito. Crédito: Rewilding Portugal. 
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Foi identificado um potencial crescente na região 
para desenvolver modelos alternativos de uso 
da terra, baseados no pastoreio extensivo 
com herbívoros em regime semisselvagem.”

“

Devido aos seus pobres solos graníticos, o Vale do Côa enfrenta uma gran-

de taxa de abandono rural. A proliferação de arbustos e a plantação de 

monoculturas de pinheiros tornaram a paisagem extremamente vulnerável 

a incêndios rurais em grande escala. Foi identificado um potencial crescente 

na região para desenvolver modelos alternativos de uso da terra, baseados 

no pastoreio extensivo com herbívoros em regime semisselvagem, criando 

mosaicos na paisagem que funcionam como descontinuidades naturais.

Áreas onde o pastoreio extensivo com herbívoros em regime semisselvagem 

pode ser implementado foram mapeadas, e o processo de identificar proprie-

dades e partes interessadas com as quais colaborar está em andamento. O 

objetivo é que o pastoreio com cavalos de raça garrana ou sorraia crie e man-

tenha um mosaico de habitats que reduza o risco de incêndios (Figura 9). 

Abordagens inovadoras serão testadas, incluindo cercas virtuais que farão 

uso de novas tecnologias para reduzir os custos de gestão das manadas. 

Preparar a paisagem para se tornar mais resiliente ao fogo beneficiará não 

apenas a segurança e o bem-estar das populações locais, mas também con-

tribuirá para a adaptação às mudanças climáticas, proporcionando serviços 

ecossistémicos, retenção de carbono, retenção de água e redução de erosão.

2.9 pAsTOREIO ExTENsIVO 
COM HERBÍVOROs EM REgIME 
sEMIssELVAgEM
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Atualmente, os cadáveres de gado são removidos das explorações, e estão 

apenas disponíveis para aves necrófagas até que sejam enterradas ou re-

movidas pelos serviços do Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mor-

tos na Exploração (SIRCA). A fim de garantir um fornecimento mínimo para as 

aves necrófagas, o governo promoveu a existência de estações de alimentação 

de abutres. No entanto, a região transfronteiriça pode funcionar como uma 

barreira para os abutres devido à política sanitária restritiva em Portugal.

Recentemente, a legislação foi alterada e um novo procedimento permite 

agora que alguns cadáveres sejam deixados em áreas específicas e proprie-

dades certificadas. Essa mudança vai ser aproveitada com o objetivo de au-

mentar e ampliar a rede de agricultores autorizados a deixar cadáveres no 

campo. Além disso, desde que a segurança sanitária do procedimento seja 

assegurada, os abutres devem alimentar-se cada vez mais de cadáveres en-

contrados em meio natural, e não em alimentadores, também conhecidos 

como ‘restaurantes para abutres’. Esta alteração permitirá que as aves ne-

crófagas se alimentem de forma mais natural, com uma maior heterogenei-

dade espacial e temporal nas oportunidades de alimentação. 

fIGuRA 10A As 
aves necrófagas 
desempenham um papel 
importante na limpeza 
de cadáveres de animais 
e são uma componente 
crítica da cadeia 
alimentar. Aumentar as 
fontes de alimentação 
disponíveis para aves 
necrófagas pode ser 
benéfico para espécies 
ameaçadas como o 
abutre do Egito. Crédito: 
Rewilding Portugal. 

2.10 MONITORIzAçÃO 
DE AVEs NECRófAgAs 
E AUMENTO DE fONTEs 
DE ALIMENTAçÃO
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Em 2019 e 2020, vários grifos foram marcados com transmissores GPS no 

Vale do Côa pela Rewilding Portugal e Associação Transumância e Natureza 

(Figuras 10A e 10B). Os dados recolhidos por estes transmissores estão a for-

necer informação sobre a localização dos animais ao longo do tempo, o que 

permite estudar os hábitos de alimentação destas aves e apoiar o restauro 

de cadeias tróficas naturais na área. Adicionalmente, informações sobre a 

distribuição e idade dos cadáveres de animais silvestres e dos cadáveres 

deixados no campo por produtores certificados, bem como quilogramas de 

alimentos fornecidos nas estações de alimentação serão registadas a fim de 

calcular a disponibilidade de alimentos para as aves necrófagas.

Esta ação enquadra-se também no novo Plano Nacional de Ação para a Con-

servação das Aves Necrófagas elaborado pelo ICNF e pela Direcção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV),  que contempla o reforço da alimentação 

fora de campos de alimentação, pelo que a informação recolhida irá tam-

bém contribuir para atingir os objetivos deste novo plano de ação nacional.

fIGuRA 10B Grifo marcado com transmissor GPS. Crédito: Rewilding Portugal. 



179LUCANUS

Um novo festival de arte na paisagem no Grande Vale do Côa, o Côa – Cor-

redor de Artes, cuja primeira edição terá lugar em 2022, vai celebrar a he-

rança cultural do Vale do Côa, herança essa que existe desde a pré-história, 

quando os nossos antepassados começaram a gravar na rocha as espécies 

que viviam nessa região (Figura 11). Essas gravuras, de auroques, cavalos e 

outros animais selvagens, ilustram como  o homem sempre admirou e de-

pendeu da natureza e dos seus recursos. O Grande Vale do Côa é um corredor 

de vida selvagem, que desde esses tempos até ao dia de hoje mantém o seu 

apelo como um sítio rico em biodiversidade e paisagens diversas.

fIGuRA 11 Gravura de fauna da altura do Paleolítico no Parque Arqueológico do Vale do Côa. Crédito: Juan 
Carlos Muñoz | Rewilding Europe. 

2.11 UM NOVO fEsTIVAL DE 
ARTE NA pAIsAgEM NO 
gRANDE VALE DO CôA
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Um novo festival de arte na paisagem no Grande 
Vale do Côa, o Côa – Corredor de Artes, cuja primeira 
edição terá lugar em 2022, vai celebrar a herança 
cultural do Vale do Côa.”

“

A filosofia de conservação rewilding aposta em promover as condições 

necessárias para que a Natureza e o Homem coexistam. Apenas ecos-

sistemas com cadeias tróficas e processos naturais funcionais reúnem as 

condições necessárias para que isso possa acontecer. 

Em Portugal, os desequilíbrios dos ecossistemas provocados pela escassez 

de predadores naturais, e a acumulação de altos níveis de biomassa poten-

cialmente desencadeadores de incêndios rurais, são apenas dois exemplos 

de situações que podem ser mitigadas usando uma abordagem rewilding. 

Para além de todos os objetivos específicos destes projetos, o mais crítico 

será demonstrar através deles as vantagens que esta abordagem de conser-

vação da natureza pode trazer, não só para espécies selvagens, como para as 

pessoas e para a economia. 

CONCLUsÃO

Esta visão de mundo está presente nas pessoas que viveram a paisagem, o 

festival visa permitir a expressão a estas comunidades dos seus desejos e 

demonstrar a admiração por um ambiente em constante mudança. O fes-

tival procura conectar artistas com comunidades num ambiente natural, 

o Grande Vale do Côa, para co-criar obras de arte que marcarão a paisagem, 

usando materiais naturais e respeitando o seu decaimento natural, serão 

integradas naturalmente no processo transformativo da mesma.

O programa do evento centrar-se-á em vários locais e incluirá  cinema ao 

ar livre, espetáculos de teatro dança e música, e pequenas feiras onde os 

produtores locais terão oportunidade de dar a conhecer os seus produtos 

aos visitantes.

3 
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RESuMO

A abundância e a distribuição geográfica das populações de javali (Sus scrofa) têm 

aumentado nas últimas décadas, com a particularidade que algumas populações realizam 

incursões cada vez mais frequentes nos núcleos urbanos. O aparecimento de novas 

espécies nas cidades pode originar novos conflitos e representar novos riscos, o que 

requer estudos ecológicos e sanitários para a gestão informada desta realidade. O Serviço 

de Ecopatologia de Fauna Selvagem (SEFaS) da Universidade Autónoma de Barcelona 

(UAB) estuda o javali urbano desde 2013. Em Barcelona, os javalis que visitam a cidade são 

originários do maciço de Collserola, um parque natural que limita o perímetro urbano. A 

presença de javalis na área urbana de Barcelona atingiu o seu máximo em 2016, quando 

se registaram 1187 denúncias às autoridades locais. Em ambiente urbano, o javali causa 

estragos nos parques, jardins e outras estruturas locais, provoca acidentes rodoviários, 

pode atacar civis e animais domésticos, e aumenta o risco generalizado de transmissão 

de zoonoses (doenças infeciosas transmitidas entre animais e o homem). Os próprios 

javalis sofrem as consequências de viverem num meio humanizado: consomem alimento 

de origem antrópica o que os leva a desenvolverem-se mais rapidamente, registam uma 

maior prevalência de doenças, apresentam um maior número de lesões resultantes de 

atropelamentos, sendo que a probabilidade de não sobreviverem devido a acidentes 

traumáticos ou controlos populacionais é superior. A estratégia mais eficaz para diminuir 

as incidências relacionadas com a presença de javalis na área urbana de Barcelona inclui 

diminuir os fatores que atraem o javali até à cidade, capturar e eutanasiar como medida 

de emergência os javalis que se encontram no meio urbano, aumentar o esforço de 

captura no meio periurbano no período de maior incidência (maio-setembro) e aumentar a 

CITAÇÃO RECOMENDADA Mentaberre G, Castillo-Contreras R, Conejero C, González-Crespo C, Valldeperes M, Serrano E, Es-

truch J, Fernández Aguilar, X, Lavín S & Olvera JRL (2020). Estudo e gestão do javali urbano em Barcelona. Lucanus – Revista 

de Ambiente e Sociedade, IV, 182-195.
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RESuMEN

La abundancia y distribución geográfica de las poblaciones de jabalí (Sus scrofa) están 

aumentando en las últimas décadas, y algunas poblaciones de jabalí se han habituado 

a utilizar los núcleos urbanos. La aparición de nuevas especies en las ciudades puede 

originar nuevos conflictos y riesgos, que requieren estudios ecológicos y sanitarios para 

realizar una gestión informada. El Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje (SEFaS) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estudia el jabalí urbano desde 2013, mediante 

contratos con el Ayuntamiento de Barcelona.  En Barcelona, los jabalíes visitan la ciudad 

desde el macizo de Collserola, limítrofe con la ciudad. La presencia de jabalíes en el área 

urbana de Barcelona alcanzó su máximo en 2016, cuando se registraron 1187 denuncias 

a la policía local. En el entorno urbano, el jabalí causa daños en parques, jardines y 

mobiliario urbano, provoca de accidentes de tráfico, puede agredir a personas y mascotas 

y aumenta el riesgo de transmisión de zoonosis a personas. Además, los propios jabalíes 

sufren las consecuencias de vivir en un medio humanizado: crecen y engordan más 

rápidamente, consumen alimento antropógeno, tienen un mayor porcentaje de lesiones 

consecuencia de atropellos y accidentes, una mayor prevalencia de enfermedades y en 

general una mayor probabilidad de morir debido a accidentes traumáticos o controles 

poblacionales. La estrategia más efectiva para disminuir las incidencias relacionadas con 

la presencia de jabalíes en la zona urbana de Barcelona incluye reducir el atractivo de la 

ciudad para el jabalí; la captura y eutanasia de los jabalíes que se encuentran en el medio 

urbano como medida de emergencia; la captura de jabalíes en la zona periurbana de 

Barcelona en el período de más incidencias (mayo-septiembre); y el aumento de la presión 

cinegética en el Parque Natural de Collserola. La problemática asociada al jabalí urbano 

requiere una gestión multidisciplinar que incluya a todos los sectores implicados.

PAlABRAS ClABE

fauna urbana, gestión multidisciplinar, Sus scrofa, zoonosis.

ABSTRACT

The abundance and distribution of wild boar (Sus scrofa) populations have increased over 

the last decades. The intrusion of wild boar populations into urban areas are increasingly 

common throughout Europe, which revive human-wildlife conflicts and foster unexpected 

risks. The appearance of new species in urban areas demands ecological and veterinary 

studies aimed at prioritizing effective management measures to control unintended 

consequences. The Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) of the Autonomous 

University of Barcelona (UAB) have been studying the urban wild boar since 2013. In 

Barcelona, urban wild boars come from Collserola massif, a natural park that borders the 

pressão cinegética no Parque Natural de Collserola. A problemática associada aos javalis 

urbanos requer uma gestão multidisciplinar que inclua todos os setores implicados. 

PAlAVRAS-ChAVE 

fauna urbana, gestão multidisciplinar, Sus scrofa, zoonoses
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urban perimeter. Wild boar presence in the urban area of Barcelona reached its peak in 2016, 

with a total of 1187 requests for intervention to the Metropolitan police. In urban areas, wild 

boars cause damages in parks, gardens and urban furniture, increase the occurrence of road 

accidents, may attack civilians and pets, and increase the general risk for shared diseases, 

including zoonosis. Wild boars themselves suffer the consequences of living in a highly 

humanized landscape: the easy access to food of human origin leads them to develop faster, 

to record a higher prevalence of diseases and to present a higher number of injuries, mostly 

due to vehicle collisions. Wild boars are less likely to survive in urban areas due to traumatic 

events or as a result of programmes aimed at controlling urban wild boar populations. The 

most effective strategies to control the number of wild boars in the urban area of Barcelona 

include the reduction of factors that are attracting wild boars (e.g., garbage, pet food), the 

capture and euthanasia of wild boars spotted in the urban areas and that represent a risk, 

the increase of capture efforts over peri-urban areas during the period of higher incidence 

(may-september) and the increase of hunting pressure over the source population, in the 

Collserola Natural Park. The management of urban wild boars demands a multidisciplinary 

approach and an open debate involving the relevant stakeholders. 

KEywORDS

urban animals, multidisciplinary management, Sus scrofa, zoonosis.

INTRODUçÃO1 
A abundância e distribuição geográfica das populações de javali (Sus scrofa) 

estão a aumentar nas últimas décadas (Massei et al. 2011), favorecidas por 

uma combinação de fatores ecológicos e socioeconómicos, assim como pela alta 

prolificidade e pela plasticidade comportamental e fenotípica da espécie (Mo-

relle et al. 2015). Algumas populações de javali criaram o hábito de utilizar os 

núcleos urbanos, e não apenas devido à sua abundância (Cahill et al. 2012; Cas-

tillo-Contreras et al. 2018). Barcelona e Madrid em Espanha, Roma e Génova em 

Itália, Berlim na Alemanha, Haifa em Israel, Budapeste na Hungria ou mesmo 

Hong Kong na Ásia, figuram na crescente lista de cidades com uma presença 

cada vez mais habitual de javalis. Este processo é relativamente recente e exi-

ge uma gestão específica para mitigar ou eliminar os conflitos que provoca. O 

Serviço de Ecopatologia da Fauna Selvagem (SEFaS) da Universidade Autónoma 

de Barcelona (UAB) trabalha para compreender o fenómeno do javali urbano e 

propor soluções para os conflitos que este origina desde 2013, estabelecendo 

uma série de contratos com a Câmara Municipal de Barcelona. Ao longo de sete 

anos pudemos conhecer os fatores que favorecem este fenómeno, os conflitos 

que provoca, a dificuldade da sua gestão em espaços urbanos e as diferentes opi-

niões (inclusivamente opostas) sobre a sobrevivência do javali em meio urbano.
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A fAUNA sELVAgEM 
EM MEIO URBANO2 

O aparecimento de novas espécies nas cidades pode 
criar novos conflitos e riscos, tanto para as pessoas 
como para os próprios animais.”

“

Em função da sua relação com os espaços humanizados, os ecólogos dis-

tinguem três tipos de espécies (Blair 1996; McKinney 2006).

1. As espécies que são incompatíveis com espaços humanizados costumam 

ser espécies muito especializadas e exigentes nas suas necessidades em ter-

mos de habitat, como o lince-ibérico, o tetraz ou o tritão-pirenaico;

2. Espécies que beneficiam dos espaços humanizados, normalmente porque 

encontram alimentação e/ou refúgio. Estas espécies alcançam uma maior 

densidade em espaços humanizados e podem chegar a ser dependentes 

dos mesmos. Ratazanas, baratas, pardais e pombas são os exemplos mais 

comuns. Costumam ser espécies oportunistas, adaptáveis e com grande ca-

pacidade de explorar diferentes habitats; 

3. Finalmente, existem espécies que conseguem explorar os recursos tan-

to dos ambientes naturais como dos espaços humanizados, apresentando 

adaptações (comportamentais, fisiológicas, ecológicas e até genéticas) dife-

renciadas em cada tipo de habitat. O javali, provavelmente, poderá ser in-

cluído neste último grupo, pois além de populações naturais encontramos 

as que se estão a adaptar a utilizar os espaços urbanos. 

Embora as sociedades humanas estejam habituadas a conviver com uma 

ampla variedade de espécies, o aparecimento de novas espécies nas cidades 

pode criar novos conflitos e riscos, tanto para as pessoas como para os pró-

prios animais, que enfrentam um meio urbano que lhes pode ser hostil. Nas 

listas dos “recém-chegados” ao habitat urbano podemos incluir espécies 

alóctones e invasoras, como o periquito-monge ou o guaxinim, e espécies 

autóctones que se expandiram naturalmente, como gaivotas, raposas e, lo-

gicamente, javalis.
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pOR QUE É QUE O jAVALI 
VIsITA As CIDADEs?3 

Como acontece com a maioria dos processos ambientais, o aumento da 

abundância e distribuição das espécies é um fenómeno multifatorial, 

ou seja, provocado pela combinação de diversos fatores. O êxodo rural e o 

consequente aumento da cobertura florestal, a ausência de predadores, a 

alteração do uso do solo e os reforços populacionais para fins cinegéticos 

realizados no passado contribuíram para o aumento das populações de ja-

vali (Massei et al. 2011: Sáez-Royuela & Tellería 1986; Snow et al. 2017). Além 

disso, a presença de fontes de alimento nas áreas urbanas atrai os javalis 

para as cidades (Castillo-Contreras et al. 2018), visto que a oferta alimentar 

(direta e indireta) de origem humana em áreas urbanas (e.g., comida para 

gatos de rua, lixo, áreas verdes e inclusivamente alimentação direta) pode 

chegar a triplicar a disponibilidade de recursos quando comparada com a 

disponibilidade registada em áreas naturais próximas (González-Crespo et 

al. 2018). Este aspeto faz com que, quando os recursos escasseiam (no verão 

nos nossos ecossistemas mediterrâneos), esta abundante oferta alimentar 

atue como um atrativo para o javali.

fIGuRA 1 As fontes de 
alimentação de origem humana 
(lixo, alimento para gatos ou 
mesmo alimentação direta) são 
os principais atrativos para o 
javali em meio urbano. 
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Neste processo de habituação/adaptação ao espaço urbano, identificámos 

três tipos de comportamentos diferentes nos javalis:

1. Comportamento selvagem característico de javalis que evitam a área 

urbana e, embora se encontrem próximo de áreas urbanizadas, passam a 

maior parte do tempo em áreas florestais; 

2. Comportamento de semi-habituação, representado por javalis que explo-

ram a área urbana, mas ainda demonstram certa reticência perante as pes-

soas. Estes indivíduos toleram a presença humana a certa distância, mas 

mantêm-se alerta e fogem caso se sintam ameaçados;

3. Por último, encontram-se os javalis totalmente adaptados que não só explo-

ram a área urbana, mas que procuram ativamente o ser humano como fonte 

de alimento, sem mostrar qualquer reação de alerta relativamente à presença 

humana. São os mais suscetíveis de exibirem comportamentos agressivos e 

perigosos. Provavelmente, estes indivíduos nasceram e cresceram no espaço 

urbano e apenas conhecem o ambiente e o alimento de origem humana. 

Possivelmente através de um processo transgeracional, as crias de javali nas-

cidas e criadas em ambientes urbanos e periurbanos habituam-se progressiva-

mente a viver nestes ambientes e a explorar os recursos de origem antrópica. 

Dado que os javalis podem iniciar a sua reprodução com aproximadamente 

um ano de idade, o intervalo geracional é muito curto, pelo que a habituação/

adaptação ao ambiente urbano pode ocorrer em poucos anos. Em Barcelona, 

por exemplo, o javali que era uma espécie escassa, inclusive nas áreas naturais 

próximas da cidade, converteu-se num visitante habitual da área urbana em 

menos de 20 anos (Cahill et al. 2012; Castillo-Contreras et al. 2018).

fIGuRA 2 Média mensal das incidências com javalis registadas pela Polícia Urbana Municipal de Barcelona 
(2010-2019, a preto) e total e intervenções veterinárias (maio 2013-abril 2020, a vermelho) realizadas pelo 
Servicio de Ecopatologia de Fauna Selvaje (SEFaS) da Universidade Autónoma de Barcelona (UAB). Pode ser 
apreciado o padrão estacional, com um máximo no verão justificado pela escassez de recursos alimentares 
de origem natural nos ecossistemas mediterrâneos, enquanto a oferta alimentar de origem humana na 
área urbana se mantém constante.



188 LUCANUS

O CONfLITO4 
Em Barcelona, os javalis visitam a área urbana vindos do maciço de Collserola, 

limítrofe à cidade. Embora em Barcelona tenham sido registadas incidên-

cias relacionadas com a presença de javalis em áreas urbanas praticamente 

por toda a cidade, estas incidências concentram-se nos distritos adjacentes 

ao maciço. O máximo de denúncias devido à presença de javalis registadas 

pela Polícia Urbana Municipal teve lugar em 2016, quando se registaram 1187 

denúncias. Esta quantidade de denúncias por parte da cidadania são um indi-

cador da preocupação e do conflito social associado ao javali urbano. 

O conflito entre a fauna e os seres humanos costuma ser na realidade um 

conflito entre coletivos de pessoas com distintas perceções e interesses. Por 

seu lado, diferentes sensibilidades podem chocar relativamente ao tipo de 

resposta que é necessária (Conejero et al. 2019). Um agricultor e um caçador 

não terão a mesma opinião acerca de quantos coelhos ou javalis devem exis-

tir; será difícil que um criador de gado e um conservacionista cheguem a um 

acordo acerca do número ideal de ursos e lobos; e o caçador e o ecologista 

vão seguramente discutir se deverá haver mais ou menos raposas, doninhas 

e ginetas. Os gestores do território têm a difícil função de conjugar todos 

esses critérios e valores, idealmente com base nos conhecimentos técnicos 

e científicos existentes, e os investigadores e técnicos devem encontrar as 

medidas e a forma de minimizar o conflito.

fIGuRA 3 Presença de 
javalis comunicada 
pela cidadania 
da Polícia Urbana 
Municipal de Barcelona 
de 2010 a 2016.
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RIsCOs DA 
fAUNA URBANA5 

Os javalis adaptados às áreas urbanas perdem 
o medo das pessoas, deixam de vê-las como um risco 
e passam a associá-las com uma fonte de alimento, 
o que aumenta a possibilidade de interações 
agressivas e violentas.”

“

O excesso populacional de qualquer espécie afeta o ecossistema e tam-

bém os interesses humanos. No caso do javali, os principais problemas 

que causa no meio rural são bem conhecidos: danifica as pastagens e os 

cultivos, provoca acidentes de trânsito, deteriora os ecossistemas e pro-

picia o risco de transmissão de doenças aos animais domésticos e pessoas 

(Masei & Genov 2004; Massei el al 2011). Quando os javalis utilizam o meio 

urbano e interatuam de uma forma mais próxima com os seres humanos, 

alguns destes riscos acentuam-se e adquirem uma nova dimensão, entre 

outras razões devido ao seu tamanho, força e potencial para causar estra-

gos, que são muito diferentes dos de um periquito-monge ou de uma gaivo-

ta, por exemplo. Os javalis adaptados às áreas urbanas perdem o medo das 

pessoas, deixam de vê-las como um risco e passam a associá-las com uma 

fonte de alimento, o que aumenta a possibilidade de interações agressivas 

e violentas. Além disso, os estragos nas pastagens e cultivos passam a pro-

duzir-se também em parques, jardins e mobiliário urbano, e o risco de aci-

dentes de trânsito multiplica-se por estes se encontrarem em locais com 

maior mobilidade de pessoas e de veículos (Cahill & Limona 2004; Cahill et 

al. 2012; Licoppe et al. 2013).

No entanto, o aspeto mais preocupante é que os javalis estabelecem um 

contacto estreito com os seres humanos, que os alimentam e se acostu-

mam à sua presença. Este maior contacto pode proporcionar novas formas 

de transmissão de doenças entre javalis e pessoas (Meng et al. 2009). O risco 

de ser contagiado por uma das múltiplas zoonoses (doenças partilhadas 

entre animais e seres humanos) de que o javali pode ser portador (Tabela 1) 

deixa de abranger apenas os coletivos tradicionalmente em contacto com 

esta espécie (e.g., caçadores, guardas-florestais, agricultores, criadores de 

gado, visitantes do meio rural) e abrange também o conjunto dos cidadãos 

dos núcleos urbanos. 



190 LUCANUS

Doença
Partilhadas com 

animais domésticos 
zoonoses

Detetada em javalis 
urbanos em Barcelona

Virais

Aujeszky ou pseudoraiva X
X 

(potencial)
Sim

Circovirose suína X

Doença vesicular porcina X

Febre aftosa X

Hepatite E X X Sim

Influenza A X X Sim

Parvovirose suína X

Peste suína africana X

Peste suína clássica X

Síndrome respiratório e reprodutivo suíno X

Bacterianas

Anaplasmose X X Sim

Borreliose ou doença de Lyme X X

Brucelose X X

Campilobacteriose X X Sim

Infeções por Escherichia coli X X Sim

Estreptococose X X Sim

Leptospirose X X

Listeriose X X

Erisipela X X

Rickettsiose X X Sim

Salmonelose X X Sim

Tuberculose X X

Yersiniose X X

Parasitárias

Carraças (parasitação por)* X X Sim

Triquinelose X X Sim

Toxoplasmose X X

Neosporose X X

TABElA 1 Lista não exaustiva de algumas das doenças que o javali pode partilhar com humanos (zoonoses) e/ou animais 
domésticos.

* Que por sua vez podem transmitir outras infeções virais e/ou bacterianas. 
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VIVER NA CIDADE TEM 
UM CUsTO pARA O jAVALI6 

Ao alimentar um javali e ao atraí-lo para o meio 
urbano é muito provável que estejamos a precipitar 
um desenlace negativo para o próprio animal.”

“

7 

A colonização do meio urbano pelo javali, além de gerar conflitos com 

a população humana, também exige adaptações comportamentais e 

morfológicas por parte do javali, o que pode ter consequências negativas 

para os próprios animais. Deste modo, os javalis urbanos crescem mais ra-

pidamente, adquirem um maior peso corporal em idades mais juvenis e, 

provavelmente, aumentam a sua capacidade reprodutiva devido ao facto 

de consumirem alimentação hipercalórica de origem humana numa dieta 

desequilibrada. Por outro lado, ao terem de conviver com os riscos próprios 

do meio urbano, apresentam uma maior percentagem de lesões como con-

sequência de atropelamentos e acidentes, uma maior taxa de doenças e 

em geral uma maior possibilidade de não sobreviverem devido a acidentes 

traumáticos ou controlos populacionais. Portanto, ao alimentar um javali e 

ao atraí-lo para o meio urbano é muito provável que estejamos a precipitar 

um desenlace negativo para o próprio animal e a provocar conflitos sociais. 

O fenómeno do javali urbano representa um desafio para os gestores, 

assim como para investigadores e técnicos, que devem proporcionar a 

informação que permita tomar decisões baseadas em critérios científicos. O 

tamanho do javali, o seu potencial agressivo e de transmissão das doenças, 

e o facto de esta ser uma espécie selvagem, fazem com que não se possa uti-

lizar medidas aplicadas para outras espécies da fauna urbana, como o enve-

nenamento de roedores e insetos, a esterilização das pombas, ou a captura, 

instalação de chips e esterilização de gatos vadios.

CONTROLO DO 
jAVALI URBANO
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Objetivo Medida de gestão

EfEITO

Sobre a 

população 

selvagem

Sobre a 

população 

urbana

Sobre o processo 

de habituação/

adaptação

Controlo 

da população 

selvagem

Caça tradicional em batida Baixo Muito baixo Nulo

Capturas periurbanas Alto Alto Médio

Esperas noturnas Alto Médio Baixo

Diminuição 

dos fatores de 

atração urbanos

Controlo alimentação Baixo Médio Alto

Criação de clareiras Baixo Baixo Medio

Controlo da 

população urbana

Capturas reativas (emergências) Nulo Baixo Baixo

Capturas periurbanas Baixo Alto Médio

TABElA 2 Estratégias de gestão aplicadas em Barcelona para controlar a população de javalis selvagens e 
diminuir o conflito com os javalis em meios urbanos.  

fIGuRA 4 Material de divulgação e consciencialização do público – 
Cartazes fixos.

Para atingir o duplo objetivo de controlar a população de javalis selvagens 

e de diminuir os conflitos relacionados com a presença de javalis na área 

urbana, é necessário atuar tanto na população selvagem de origem dos ja-

valis urbanos, como sobre os próprios javalis que habitam o núcleo urbano 

e suburbano. Atualmente, a estratégia mais eficaz para reduzir o número de 

incidentes relacionados com a presença de javalis na área urbana de Bar-

celona desenvolve-se em quatro eixos principais que atuam tanto sobre a 

população de javalis selvagens como sobre a população urbana (Tabela 2): 

1. Diminuir os recursos que atraem o javali para a cidade. Para isso, foram 

instalados contentores e papeleiras à prova de javalis, protegeram-se áreas 

verdes, alterou-se o sistema de alimentação das colónias de gatos da cidade e 

realizaram-se campanhas de consciencialização sobre os riscos de alimentar 

os javalis (Figura 4). Além disso, criaram-se clareiras na região limítrofe, entre 

Barcelona e o Parque Natural de Collserola, para dificultar a transição dos 

javalis do espaço natural para a área urbana. Esta medida incide sobre a po-

pulação urbana e especialmente sobre o processo de habituação/adaptação;

fIGuRA 5 Material de divulgação 
e consciencialização do público – 
Cartazes fixos.
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2. Como resposta de emergência, realiza-se a captura e eutanásia dos javalis 

que se encontrem em meio urbano, seguindo um protocolo de atuação ve-

terinária. Este tipo de capturas, embora tenha um efeito reduzido sobre a 

dinâmica populacional da espécie, responde a situações de emergência que 

não podem ser solucionadas de outra forma. Esta medida tem pouco efeito 

sobre o conjunto da população de javalis (tanto selvagem como urbana) e 

sobre o processo de habituação/adaptação, por isso não é útil para resolver 

a situação a longo prazo;

fIGuRA 7 Os javalis habituados/adaptados à presença humana no espaço urbano permitem a aproximação de 
pessoas. A captura através de métodos químicos ou físicos é uma das ferramentas de gestão desse conflito. 

fIGuRA 6 Material de divulgação e consciencialização do público – Dípticos distribuídos à população.
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3. A captura de javalis na região periurbana de Barcelona no período de 

maiores incidências, ou seja, no final da primavera e do verão (maio-setem-

bro), verificou-se ser muito efetiva para o controlo da presença de javalis na 

área urbana. Estas capturas têm uma dupla utilidade: por um lado contri-

buem para controlar a população de javali, e por outro evitam os incidentes 

ao capturar os javalis que se dirigem à área urbana antes de que entrem 

e se instalem na mesma. Provavelmente estas capturas conseguirão impe-

dir a evolução do comportamento e adaptação dos javalis ao meio urbano. 

Esta medida tem com objetivo controlar a população urbana, assim como o 

processo de habituação/adaptação, pois seleciona negativamente os javalis 

que se aventuram na área urbana. Contribui ainda para diminuir a popula-

ção de javalis selvagens do Parque Natural de Collserola; 

4. Outra medida de gestão populacional, neste caso dirigida a controlar a po-

pulação de javalis selvagens, foi aumentar a pressão cinegética no Parque 

Natural de Collserola mediante esperas noturnas e também mantendo-se as 

batidas tradicionais. Embora não exista uma relação direta entre a densida-

de populacional de Collserola e as incidências na área urbana de Barcelona, 

parece que esta medida tem ajudado a reduzir a pressão dos javalis sobre a 

área urbana. Embora esta medida não tenha efeito sobre o processo de habi-

tuação/adaptação e tenha um efeito reduzido sobre a população de javalis 

urbanos, é a mais eficaz para controlar a população de javalis selvagens. 

Em qualquer dos casos, a problemática associada ao javali urbano tem de 

ser tratada de forma multidisciplinar, contando sempre que seja possível 

com a participação de todos os setores implicados, incluindo o setor cine-

gético. Nos lugares onde desapareceram os predadores naturais da espécie, 

fIGuRA 5 Os javalis habituados/adaptados à presença humana no espaço urbano permitem a aproxima-
ção de pessoas. A captura através de métodos químicos ou físicos é uma das ferramentas de gestão desse 
conflito. 
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o papel dos caçadores no controlo populacional do javali fora dos períodos 

e das modalidades tradicionais de caça é imprescindível, sempre com a au-

torização e sob a coordenação da autoridade administrativa competente.

 

Outras opções propostas para reduzir a problemática do javali urbano em 

Barcelona, ou não podem ser implementadas de forma eficiente com os co-

nhecimentos atuais, como tentar esterilizar os javalis do Parque Natural de 

Collserola, ou não são recomendáveis, como proporcionar-lhes alimentação 

suplementar no seu habitat natural para que não recorram à cidade. Esta 

última pode revelar-se contraproducente, por contribuir para o aumento da 

população de javalis e, portanto, da pressão sobre os ecossistemas rural e 

urbano. Contribuiria também, por outro lado, para gerar uma dependência 

do javali relativamente a recursos alimentares de origem humana.

Nota: Este artigo foi escrito originalmente em espanhol e depois traduzido para a edição nesta revista.
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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 Lou-

sada, 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 con-

sideravelmente 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, preferencial-

mente 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 flores-

ta 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.
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