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RESUMO DAS ACÇÕES DO PROJECTO HIGRO 

 

Acções A: Acções preparatórias, elaboração de planos de gestão e/ou de planos de 

acção

• A.1 ‐ Elaboração de cartografia pormenorizada dos habitats 

Serão  efectuados  levantamentos  de  caracterização  dos  habitats  naturais  e  da  flora 

RELAPE que permitam conhecer a situação de referência à altura do início do projecto. 

• A.2 ‐ Desenvolvimento do plano operacional 

Será elaborado um plano operacional, o qual inclui a listagem dos recursos materiais, 

humanos  e  financeiros  para  a  sua  execução,  o  zonamento  das  intervenções,  a 

calendarização  detalhada  das  acções  e  o  orçamento  afecto  a  cada  uma  delas.  Será 

também  neste  plano  que  serão  definidas  as  espécies  alvo  de  monitorização 

populacional. 

 

Acções B: Compra/pagamentos de arrendamento de terrenos e/ou compensação de 

direitos de uso

• B.1 ‐ Contratos de compensação única 

Para  a  implementação  do  projecto  serão  elaborados  e  assinados  contratos  de 

compensação  única  para  uma  área  total  de  200  hectares  com  os  proprietários  dos 

terrenos (baldios) onde se prevê a intervenção, para garantir a afectação dos espaços 

a acções de conservação dos habitats e das espécies. 

 

Acções C: Acções concretas de conservação

• C.1 ‐ Controle mecânico e manual de vegetação arbustiva e herbácea 

Serão  implementadas  várias  técnicas  de  remoção mecânica  e manual  de  vegetação 

herbácea e arbustiva, numa área aproximada de 50 hectares, de  forma a avaliar os 

efeitos  de  intervenções  não  selectivas  na  promoção  da  diversidade  vegetal  e  nas 

populações de invertebrados. 
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• C.2 ‐ Instalação de vedações amovíveis 

Tendo  em  consideração  que  a  intensidade  e  a  periodicidade  de  pastoreio  são 

importantes  para  estabelecer  o  balanço  ideal  entre  urzais‐tojais  higrófilos  e  os 

cervunais  no  mosaico,  serão  instalados  cerca  de  10  Km  de  vedações  amovíveis 

(distribuídas  pelas  três  Serras)  para  que,  com  a  periodicidade  definida  no  plano 

operacional  e  em  articulação  com os proprietários do  gado, possam  ser deslocadas 

para  locais diferentes dentro da mesma área de  intervenção,  sempre que  se queira 

encetar a aplicação de uma metodologia dissemelhante. 

• C.3 ‐ Restauração da hidrologia natural 

Tendo em consideração que estes habitats ocupam solos permanentemente húmidos, 

que sofrem um período de encharcamento variável durante uma parte significativa do 

ano  e  são  hidricamente  compensados  no  estio,  o  restabelecimento  da  micro‐

topografia  e  a  regularização  da  distribuição  de  água  e  do  padrão  de  drenagem 

entretanto  alterado  pela  acção  humana  é  fundamental  para  se  obterem  resultados 

positivos. De acordo com as especificidades de cada área, em cerca de 100 hectares 

poderão ser utilizadas uma ou mais técnicas já experimentadas em situações análogas, 

como: colocar tabiques (elevar o manto freático); criar pequenos cômoros (reter água 

e distribui‐la mais equitativamente); criar reservatórios expostos de água (aumentar a 

infiltração lateral de água, ao mesmo tempo que se criam locais para a abeberamento 

do  gado,  sem  pressionar  locais mais  sensíveis);  e,  em  casos  excepcionais,  bombear 

água para a área (permitir a infiltração de água). 

Nota:  Para  a  execução  das  acções  C.1,  C.2  e  C.3  serão  contratados  localmente  7 
trabalhadores pelo período de dois anos. 

• C.4 ‐ Promoção do pastoreio de percurso 

Com  a  acção  pretende‐se  promover  o  pastoreio  em  100  hectares  através  da 

compensação económica dos pastores e proprietários de gado, mediante contrato de 

prestação  de  serviços,  para  que  continuem  a  sua  actividade  com  regras  claras, 

objectivos  definidos,  metas  a  atingir  e  formação  adequada.  Esta  acção  dirige‐se 

sobretudo  aos  cervunais,  contudo,  é  aplicável  em  situações  de  sazonalidade  de 

pastoreio  aos  urzais‐tojais  higrófilos  (uma  vez  que  os  dois  habitats  se  dispõem  em 

mosaicos  sucessionais).  O  pastoreio  de  passagem  é  fundamental  para  promover  o 

balanço ideal entre cervunais e urzais‐tojais. 
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Acções D: Sensibilização e divulgação dos resultados

• D.1  ‐ Criar e  instalar uma rede de  leitores de paisagem de montanha  interligada com 

percursos  interpretativos  divulgados  ou  iniciados  em  estabelecimentos  comerciais 

locais 

Será implementada uma rede de percursos pedestres interpretativos de pequena rota, 

um por cada  local de  intervenção, no  sentido de dinamizar a visitação dos  cidadãos 

interessados em  conhecer e  interpretar os habitats prioritários de montanha.  Serão 

colocados ao  longo dos percursos, de forma estratégica, quatro  leitores de paisagem 

de montanha por  cada percurso,  conjugados  com  estações de paragem, em que  se 

remete para informação contida num folheto. 

• D.2 ‐ Instalação de quatro painéis de divulgação projecto 

Será instalado um painel em cada área de intervenção em local de grande visibilidade, 

dando cumprimento às obrigações de divulgação constantes dos apoios LIFE+. 

• D.3 ‐ Produção e manutenção da website do projecto 

Será  construído  durante  os  primeiros  seis meses  do  projecto,  um  sítio  electrónico 

onde estará disponível informação pertinente acerca do mesmo. 

• D.4 ‐ Produção de um folheto e de uma brochura de divulgação do projecto 

Será  produzido  um  folheto  genérico  sobre  o  projecto  (2.000  exemplares)  e  uma 

brochura  (1.500  exemplares)  onde  constará  informação  mais  detalhada  sobre  os 

habitats  prioritários  objecto  da  intervenção,  as  acções  a  concretizar,  os  resultados 

esperados e mapas das áreas de intervenção. 

• D.5  ‐  Promoção  geral  do  projecto  através  de  artigos  na  comunicação  social  e 

publicações diversas 

Pretende‐se, pelo menos com uma frequência semestral, produzir notas de  imprensa 

alusivas ao projecto ou que possuam temáticas que são abordadas no projecto. 

• D.6 ‐ Produção do logótipo do projecto 

Será  elaborado  um  logótipo  do  projecto  para  figurar  em  todas  as  comunicações  e 

materiais a produzir. 
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• D.7  ‐  Produção  de  uma  exposição  interpretativa  sobre  gestão  activa  de  espaços  de 

montanha, acompanhada por um guião de exploração pedagógica 

Será  concebida  uma  exposição  interpretativa  e  o  respectivo  guião  de  exploração 

pedagógica da mesma  sobre os habitats prioritários de montanha e  sobre as acções 

que  estão  a  ser  desenvolvidas  no  âmbito  do  projecto  para  manter  a  integridade 

ecológica dos espaços. 

• D.8 ‐ Elaboração do relatório para leigos (Layman report) 

Concepção do  relatório para  leigos  (Layman´s Report), em papel  (500 exemplares) e 

formato electrónico, sobre o projecto, objectivos, acções e resultados obtidos. 

• D.9 ‐ Produção de artigos científicos 

Serão  produzidos,  pelo menos,  4  artigos  científicos  com  a  interpretação  dos  dados 

provenientes da monitorização, por parte de  instituições  científicas  com  créditos na 

matéria. 

• D.10 ‐ Promoção de eventos com comunidades locais 

O projecto será apresentado em sessões públicas nas freguesias onde o projecto será 

dinamizado. 

• D.11 ‐ Realização de dois workshops para técnicos 

Pretende‐se promover a troca de  ideias sobre a conservação dos habitats prioritários 

de montanha,  debater  propostas/modelos/soluções  para  a  adequada  remuneração 

dos serviços de manutenção da biodiversidade prestados pelas comunidades  locais e 

apresentar os resultados do projecto em questão. 

• D.12 ‐ Produção de um caderno de boas práticas 

Será  produzido  um  caderno  de  boas  práticas  a  adoptar  para  a  gestão  activa  dos 

habitats  prioritários  de  montanha  e  surgirá  na  sequência  da  avaliação  que  será 

efectuada  após  a monitorização  das  acções.  Será  um  guia  editado  em  papel  (500 

exemplares) e em formato digital. 
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Acções E: Funcionamento e acompanhamento global do projecto

• E.1 ‐ Planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto pelo beneficiário 

A equipa do projecto  será constituída por um coordenador, um  técnico assistente e 

uma assistente administrativa. 

• E.2 ‐ Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tomada de decisão através 

de uma Comissão de Acompanhamento 

A Comissão de Acompanhamento, será constituída por um elemento do  Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, um elemento da Autoridade Florestal 

Nacional,  um  elemento  da  Administração  da  Região Hidrográfica  do Norte,  I.P,  um 

elemento  representante  de  cada  uma  das  Câmaras  Municipais  das  áreas  de 

implantação do projecto, um representante de uma Organização Não Governamental 

de  âmbito  regional  e  um  elemento  de  cada  associação  de  baldios  das  áreas  de 

intervenção. 

• E.3 ‐ Assegurar a consultoria científica do projecto através de uma Comissão Consultiva 

A equipa de consultoria científica do projecto integrará o coordenador do projecto, um 

especialista em recuperação de habitats de montanha e um especialista em habitats 

higrófilos  e  um  representante  da  entidade  nacional  responsável  na  área  da 

conservação da natureza e da biodiversidade. 

• E.4 ‐ Monitorização e avaliação das acções concretas 

A monitorização  das  acções  de  intervenção  no  terreno  é  essencial  para  verificar  e 

controlar os efeitos da aplicação das acções nos habitats, na flora e nas populações de 

invertebrados. 

• E.5 ‐ Assegurar a contabilidade do projecto 

Esta  acção  está  relacionada  com  o  apoio  contabilístico  de  uma  entidade  externa 

especialista na sua execução. 

• E.6 ‐ Assegurar a auditoria do projecto 

Ao  longo  do  projecto,  de  forma  anual  será  efectuada  uma  auditoria  às  contas  do 

projecto, por uma entidade independente externa. 
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• E.7 ‐ Plano de conservação pós‐LIFE+ 

Será delineado um plano de conservação de médio prazo para que haja continuidade 

nas acções de gestão activa dos habitats prioritários de montanha, garantindo que os 

mesmos se mantêm em estado de conservação favorável. 

• E.8 ‐ Rede de intercâmbio de experiências 

Será  constituída uma  rede de  intercâmbio de  informação entre  várias  instituições e 

especialistas  associados  a  projectos  LIFE  ou  projectos  cuja  relevância  ao  nível  de 

informação é pertinente para alcançar os objectivos traçados no presente projecto. 

 


