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2. Resumo executivo 

 O projecto "HIGRO – Demonstrative Actions for the Conservation of Priority Habitats in 
Northern Mountain Areas in Portugal" decorreu durante 46 meses (1/9/2010 a 30/6/2014) 
em três SIC: “Serra de Arga” (PTCON0039), “Alvão-Marão” (PTCON0003) e “Serra de 
Montemuro” (PTCON0025). 
 O objectivo principal consistiu na definição de uma metodologia que promova o restauro 
e a conservação activa de dois habitats prioritários de montanha, os urzais-tojais higrófilos 
[Habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix] 
e os cervunais [Habitat 6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em 
substratos siliciosos das zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental)], 
e favoreça o aumento da biodiversidade que lhe está associada, designadamente de 
plantas e invertebrados com interesse para a conservação. O envolvimento das 
comunidades locais, fundamental na gestão destes espaços, é outro dos objectivos a atingir, 
nomeadamente através da promoção do pastoreio extensivo e da atribuição de uma 
compensação aos proprietários/gestores dos terrenos pelo seu contributo para a 
conservação da biodiversidade. Deste modo, pretendeu-se contribuir para a 
implementação da rede Natura 2000 que visa a conservação a longo prazo de espécies e 
habitats ameaçados na União Europeia. 
 O carácter demonstrativo do HIGRO reside na possibilidade das metodologias de 
conservação activa testadas (roça de matos/herbáceas, instalação de vedações, restauro da 
hidrologia natural e promoção do pastoreio de percurso) serem replicáveis em sítios com 
características análogas. 
 Os produtos do projecto foram: i) 5 relatórios técnicos sobre flora, habitats e 
invertebrados; ii) 1 plano operacional; iii) 23 contratos de compensação única; iv) 17 
contratos de pastoreio de percurso; v) 3 folhetos de apoio aos percursos pedestres 
interpretativos; vi) 7 painéis de divulgação; vii) 1 website do projecto 
(http://www.higro.org); viii) 1 folheto, 1 brochura e 1 documentário de divulgação; ix) 7 
comunicados de imprensa; x) 1 logótipo; xi) 1 exposição interpretativa e 1 guião de 
exploração; xii) 1 relatório para leigos; xiii) 1 artigo científico (mais três após a conclusão do 
projecto); xiv) 1 caderno de boas práticas; xv) 5 protocolos e 1 adenda com três entidades 
científicas e uma investigadora (acções E.4 e A.1); xvi) 1 relatório intercalar de 
monitorização; xvii) 5 relatórios de avaliação final; xviii) 1 relatório de auditoria final às 
contas do projecto; xix) 1 plano de conservação pós LIFE+; xx) 1 relatório final. 
 Os resultados obtidos no âmbito dos estudos efectuados permitiram aumentar 
significativamente os conhecimentos acerca dos efeitos das quatro técnicas de conservação 
activa que foram avaliadas, tendo-se demonstrado a sua importância para a conservação e 
restauro dos dois habitats e da biodiversidade associada. Entre os resultados alcançados 
refiram-se os seguintes: i) cartografia da flora e habitats e obtenção de fotografia aérea de 
alta resolução; ii) estudos sobre as populações de plantas e invertebrados, incluindo da 
Phengaris alcon (borboleta-azul-das-turfeiras) em Montemuro; iii) avaliação da qualidade 
da água; iv) cartografia de 352,8 ha de habitats higrófilos; v) plano operacional; vi) 
contratualização de 161,84 ha (79,0 na serra de Arga, 41,8 na serra de Montemuro  e 41,1 
na serra do Alvão) de habitats higrófilos; vii) roça de matos/herbáceas em 50,0 ha; viii) 
instalação de 8,6 Km de vedações; ix) restauro da hidrologia natural em 124,4 ha; x) 
promoção do pastoreio de percurso em 158,3 ha; xi) marcação de nove percursos 
interpretativos, instalação de 12 leitores de paisagem e edição de três folhetos de apoio 
(6.000 exemplares); xii) instalação de sete painéis de divulgação; xiii) produção e gestão da 

http://www.higro.org/
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webpage com cerca de 500 visitas mensais; xiv) produção de um folheto (2.000 
exemplares), uma brochura (1.500 exemplares) e um documentário; xv) emissão de sete 
comunicados de imprensa, quatro reportagens televisivas, três notícias/entrevistas de rádio, 
16 artigos para o público em geral na imprensa nacional e 4 na regional, 11 artigos na 
internet, entre outras formas de divulgação; xvi) produção do logótipo; xvii) produção de 
uma exposição interpretativa com 12 painéis, acompanhada por um guião de exploração, a 
qual foi exibida em 17 locais (mais de 5.000 visitas); xviii) edição de um relatório para leigos; 
xix) submissão de um artigo científico (mais 3 após a conclusão do projecto); xx) promoção 
de três eventos com as comunidades locais (180 participantes); xxi) organização de um 
workshop para técnicos (50 participantes); xxii) edição de um caderno de boas práticas; 
xxiii) constituição da equipa do projecto formada por 10 elementos (apenas um a tempo 
parcial); xxiv) constituição de uma Comissão de Acompanhamento (6 reuniões) e uma 
Comissão Consultiva (3 reuniões); xxv) monitorização e avaliação do efeito das acções de 
conservação activa com a realização de 13 ensaios/estudos; xxvi) elaboração de um plano 
de conservação pós-LIFE; xxvii) criação de uma rede de intercâmbio de experiências a nível 
ibérico com dois projectos LIFE e organização um workshop (30 participantes). 
 Por último, apresenta-se a seguir uma breve descrição de cada capítulo deste relatório. 

 O capítulo 1 corresponde ao índice e o 2 ao resumo executivo, sendo este último 
constituído pelos objectivos, produtos, resultados e um resumo de cada capítulo. 

 Na introdução (capítulo 3) referem-se os objectivos gerais e específicos, a 
identificação dos três SIC da rede Natura 2000 envolvidos e dos dois habitats alvo 
de acções de conservação activa, bem como das principais ameaças a que estão 
sujeitos, o contexto sócio-económico e os resultados esperados a longo prazo. 

 O capítulo 4, referente à parte administrativa, inicia-se com a apresentação das 
tabelas dos produtos identificáveis e dos marcos do HIGRO, a que se segue a 
calendarização inicial e final das acções, a descrição do sistema de gestão, a 
apresentação do beneficiário coordenador e da estrutura da equipa do projecto e 
respectivo organograma, as reuniões realizadas e a composição das CA e CC, a 
descrição detalhada de todas as acções de funcionamento global do projecto e 
monitorização (acções E), terminando-se com a avaliação do sistema de gestão. 

 Na parte técnica (capítulo 5) descreve-se de forma detalhada os progressos técnicos 
de todas as acções A (acções preparatórias), B (compensação pelos direitos de 
utilização) e C (acções de conservação) e D (sensibilização e disseminação de 
resultados). Aqui descrevem-se as actividades realizadas, parte das quais ilustradas 
com imagens e tabelas, indicam-se os responsáveis e os resultados obtidos, 
comparando-os com os objectivos previstos e apresenta-se a perspectiva futura 
para cada acção no período pós-LIFE. Faz-se ainda uma avaliação da implementação 
do projecto, discutem-se os resultados face aos objectivos, aos constrangimentos e 
às soluções adoptadas para os ultrapassar, terminando-se com uma análise dos 
benefícios de longo prazo. 

 O capítulo 6 é dedicado ao relatório financeiro. 

 No capítulo 7 encontra-se a lista de abreviaturas. 
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2. Executive summary 

 The project "HIGRO – Demonstrative Actions for the Conservation of Priority Habitats in 
Northern Mountain Areas in Portugal" ran for 46 months (1/9/2010 to 30/6/2014) in three 
SCI: “Serra de Arga” (PTCON0039), “Alvão-Marão” (PTCON0003) and “Serra de Montemuro” 
(PTCON0025).  
 The main goal consisted on the definition of a methodology to promote the restoration 
and active conservation of two priority mountain habitats, the hygrophilous heaths-gorses 
[Habitat 4020* - Temperate Atlantic wet heaths with Erica ciliaris and Erica tetralix] and the 
grasslands [Habitat 6230* - Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in 
mountain areas (and submountain areas in continental Europe)], and the increase of the 
biodiversity associated to them, including plants and invertebrates with conservation 
interest. The involvement of local communities in the management of these key areas was 
another objective to be achieved, namely through the promotion of extensive grazing and 
the award of compensations to the owners/managers of land for their contribution to 
biodiversity conservation. Thus, we proposed to contribute to the implementation of the 
Natura 2000 network aimed at long-term conservation of threatened species and habitats 
in the European Union. 
 The demonstrative nature of project HIGRO consisted on the possibility of replicating the 
already tested active conservation measures (mechanical and manual control of shrub and 
herbaceous vegetation, fences installation, restoration of the natural hydrology and 
promotion of extensive grazing) in other places with similar features. 
 The deliverable products of this project were: i) 5 technical reports about flora, habitats 
and invertebrates; ii) 1 operative plan; iii) 23 unique compensation contracts; iv) 17 
contracts for grazing along the paths; v) 3 leaflets for supporting the interpretive walking 
trails; vi) 7 boards divulging the project; vii) 1 website of the project 
(http://www.higro.pt.vu/); viii) 1 leaflet, 1 brochure and 1 documentary divulging the 
project; ix) 7 press releases; x) 1 logo of the project; xi) 1 interpretive exhibition and 1 
exploration script; xii) 1 Layman’s Report; xiii) 1 scientific paper (and three more after the 
end of the project); xiv) 1 good practice guide; xv) 5 protocols and an addendum with three 
scientific institutions and one investigation centre (actions E.4 and A.1); xvi) 1  
monitoring progress report; xvii) 5 final evaluation reports; xviii) 1 final audit report  to the 
project’s account; xix) 1 Post-LIFE+ conservation plan; xx) 1 final report. 
 The results obtained regarding the conducted studies allowed for a significant increase 
of the knowledge about the effects of the four tested active conservation techniques, 
having simultaneously demonstrated their importance for the conservation and restoration 
of the two habitats and their associated biodiversity. Among the obtained results, we 
emphasize the following: i) the production of detailed cartography on the habitats and the 
acquisition of high-resolution aerial photography; ii) studies on populations of plants and 
invertebrates, including the Phengaris alcon (alcon-blue butterfly) at SCI Serra de 
Montemuro; iii) assessment of water quality; iv) cartography of 352.8 hectares of 
hygrophilous habitats; v) an operative plan; vi) the celebration of contracts for the clearing 
of rights of use in 161.84 hectares (79.0 in the SCI Serra de Arga, 41.8 in SCI Serra 
de Montemuro and 41.1 in SCI Alvão-Marão); vii) mechanical and manual control of shrub 
and herbaceous vegetation in 50.0 hectares; viii) installation of fences in 8.6 km; ix) 
restoration of the natural hydrology in 124.4 hectares; x) promotion of extensive grazing in 
158.3 hectares; xi) establishment of 9 interpretive trails, the installation of 12 information 
boards and the publication of 3 informational leaflets (6000 copies); xii) the installation of 

http://www.higro.org/
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7 promotion panels; xiii) the creation and maintenance of a webpage (about 500 monthly 
visits); xiv) the publication of 1 leaflet (2000 copies), a brochure (1500 copies) and 1 
documentary; xv) 7 press releases, 4 television reports, 3 radio interviews/news, 16 articles 
in the national press and 4 in the regional press, 11 articles on the web, among other forms 
of dissemination; xvi) the creation of the project logo; xvii) the creation of an interpretive 
exhibition with 12 boards, accompanied by a pedagogical exploration script, shown around 
17 locations (over 5000 visits); xviii) the publication of one Layman’s Report; xix) the 
submission of 1 scientific paper (three more after the end of the project); xx) the 
promotion of 3 events involving local communities (180 participants); xxi) the completion 
of one workshop for technicians (50 participants); xxii) the publication of a good practices 
manual; xxiii) the establishment of the project’s team including 10 members (only one in 
part-time); xxiv) the establishment of a Monitoring Committee (6 meetings held) and of an 
Advisory Committee (3 meetings held); xxv) the monitoring and evaluation of concrete 
actions in 13 studies; xxvi) the post-LIFE+ conservation plan; xxvii) a network for the 
exchange of experiences with two LIFE Iberian projects and the organization of a workshop 
(30 participants). 
 Finally, we present below a brief description of each chapter of this report.  

 Chapter 1 corresponds to the Index and Chapter 2 to the Executive Summary, the 
latter presenting the main goals of the project, the products and results obtained 
and a brief summary on each chapter. 

 Chapter 3 is the Introduction, presenting the main and specific goals of the project, 
the identification of the three Natura 2000 SCI involved and of the two habitats that 
were subjected to active conservation measures, as well as the main threats they 
face, the social-economic context and the expected results on the long-term. 

 Chapter 4 pertains to the administrative issues, presenting tables of identifiable 
products and milestones of HIGRO, the initial and final timing of the actions taken, 
the description of the management system, the presentation of the coordinating 
beneficiary and of the structure of the project’s team, including its organization 
chart, the meetings held and the composition of the Monitoring and Advisory 
Committees, a detailed description of all actions pertaining the global operation of 
the project and its monitoring (actions E), and ending with a final evaluation of the 
management system.  

 Chapter 5 corresponds to the technical part and presents a detailed description the 
technical progress of all actions A (preparatory actions), B (compensation for the 
rights of use), C (conservation actions) and D (actions for public awareness and 
dissemination of the results). Here, the activities undertaken are described, some of 
which illustrated through images and tables, those responsible are identified, the 
obtained results are compared to the previously expected ones, and a future 
outlook for the post-LIFE+ period is presented. Also, an evaluation of the project’s 
implementation is carried out, through the discussion of the obtained results in face 
of the goals proposed, the constraints found and the adopted solutions to overcome 
them, ending with an analysis of the long-term benefits. 

 Chapter 6 is dedicated to the financial report. 

 Chapter 7 has a list of abbreviations. 
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3. Introdução 

 O projecto HIGRO foi desenvolvido em três SIC [“Serra de Arga” (PTCON0039), “Alvão-
Marão” (PTCON0003) e “Serra de Montemuro” (PTCON0025)], tendo a intervenção incidido 
sobre dois habitats prioritários de montanha: i) urzais-tojais higrófilos (Habitat 4020* - 
Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix; ii) cervunais 
(Habitat 6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos 
siliciosos das zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental)). A área de 
intervenção rondou os 161,8 ha de terrenos baldios e particulares (apenas em Montemuro). 
 O objectivo geral prende-se com a definição de uma metodologia que promova o 
restauro e a conservação activa dos urzais-tojais higrófilos e dos cervunais, aferindo quais 
as técnicas mais indutoras da diversidade vegetal e promotoras da conservação de plantas 
vasculares e invertebrados com interesse para a conservação. O envolvimento das 
comunidades locais, fundamental na gestão destes espaços, é outro dos objectivos que a 
atingir, nomeadamente através da promoção do pastoreio extensivo e da atribuição de 
uma compensação aos proprietários/gestores dos terrenos pelo seu contributo para a 
conservação da biodiversidade. Especificando, com o projecto pretendeu-se favorecer a 
biodiversidade e a integridade ecológica dos espaços objecto de intervenção, tentando 
encontrar respostas para as seguintes questões: i) Quais as técnicas de gestão dos habitats 
que induzem a diversidade vegetal e promovem a conservação de plantas e invertebrados 
ameaçados? ii) Que periodicidade e intensidade das intervenções promove o equilíbrio na 
representação dos dois habitats no mosaico, favorece a diversidade vegetal, a sua 
resiliência e sua resistência a perturbações externas? iii) Qual a influência da posição 
biogeográfica e das condições locais (e.g. histórico de uso) nos resultados obtidos? iv) Que 
formas de compensação se adequam e permitem a rentabilidade do pastoreio a médio 
longo prazo e garantem a integridade ecológica dos espaços? 
 As principais questões inerentes à conservação dos habitats alvo prendem-se com a 
necessidade de parar ou inverter o êxodo rural nos espaços de montanha e criar condições 
que permitam/promovam a fixação das populações locais e tornem apelativa a actividade 
de pastoreio e, como complemento, a roça de matos/herbáceas. O abandono destas áreas 
contribui ainda para o uso inadequado do fogo que resulta na ocorrência regular de 
incêndios de verão que afectam negativamente os habitats alvo. Entre as principais 
ameaças destacam-se: i) a ausência/regressão do pastoreio e o sobrepastoreio; ii) a 
drenagem; iii) os incêndios de Verão e/ou a sua elevada frequência; iv) a destruição física. 
 As fragilidades sócio-económicas nos três SIC estão patentes em alguns indicadores: i) 
densidade populacional 21,4% da verificada em Portugal Continental, sendo em Arga que 
ocorre o valor mais baixo (4,9%); ii) índice de poder de compra 0,9% do verificado em 
Portugal Continental, sendo em Montemuro que ocorre o valor mais baixo (0,6%); %; iii) 
percentagem de população agrícola 2,9 vezes superior à verificada em Portugal Continental, 
sendo em Arga que ocorre o valor mais alto (400,8%); iv) 61,9% dos agricultores têm mais 
de 55 anos e 38,1% entre 25 e 55 anos. Nos planos sectoriais dos SIC refere-se o elevado 
risco de abandono da actividade agrícola e pecuária após desligamento total das ajudas. 
 À excepção de uma parte da serra de Arga (baldio de Montaria), onde até ocorrem 
situações de sobrepastoreio fruto do recente interesse pela produção de equinos, nas 
demais áreas o tempo de permanência de animais em pastoreio decresceu de forma 
generalizada para o gado bovino, ovino e caprino. Esta tendência torna mais difícil a gestão 
adequada destes espaços de montanha, que é fundamental para conservar os habitats 
prioritários e a diversidade de plantas e invertebrados que neles ocorre. 
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4. Parte administrativa 

 A calendarização inicialmente prevista para a execução das acções e a verificada 
encontra-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Calendarização inicial e final das acções. 

Acção 
2010 2011 2012 2013 2014 20 

15 Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Calendarização inicial  Relatório inicial 
(31/5/2011) 

 Relatório 
intercalar 

(20/7/2012) 

 Relatório de 
progresso n.º 1 

(18/7/2013) 

Relatório final 
(30/1/2015) Calendarização final 

A.1 Caracterização  
                                  

                                  

A.2 Plano operacional 
                                  

                                  

B.1 Compensação única 
                                  

                                  

C.1 Controle da vegetação 
                                  

                                  

C.2 Instalação vedações 
                                  

                                  

C.3 Restauração da hidrologia 
                                  

                                  

C.4 Pastoreio de percurso 
                                  

                                  

D.1 Leitores de paisagem 
                                  

                                  

D.2 Painéis de divulgação 
                                  

                                  

D.3 Website 
                                  

                                  

D.4 Folheto e brochura 
                                  

                                  

D.5 Promoção geral 
                                  

                                  

D.6 Logótipo 
                                  

                                  

D.7 Exposição e guião 
pedagógico 

                                  

                                  

D.8 Relatório para leigos 
                                  

                                  

D.9 Artigos científicos 
                                  

                                  

D.10 Promoção de eventos  
                                  

                                  

D.11 Workshop´s técnicos 
                                  

                                  

D.12 Caderno de boas 
práticas 

                                  

                                  

 

 



Relatório final do projecto HIGRO (LIFE09 NAT/PT/000043)    

 12 

Tabela 1 – Calendarização inicial e final das acções. 

Acção 
2010 2011 2012 2013 2014 20 

15 Set. IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 

Calendarização inicial  Relatório inicial 
(31/5/2011) 

 Relatório 
intercalar 

(20/7/2012) 

 Relatório de 
progresso n.º 1 

(18/7/2013) 

Relatório final 
(30/1/2015) Calendarização final 

E.1 Planeamento, revisão e 
gestão 

                                  

                                  

E.2 Comissão de 
acompanhamento 

                                  

                                  

E.3 Comissão científica 
                                  

                                  

E.4 Monitorização e avaliação 
das acções 

                                  

                                  

E.5 Contabilidade do projecto 
                                  

                                  

E.6 Auditoria 
                                  

                                  

E.7 Plano de conservação 
pós-LIFE+ 

                                  

                                  

E.8 Rede de experiências 
                                  

                                  

 
 4.1 Descrição do sistema de gestão 

 Dado que o projecto foi executado apenas pelo beneficiário coordenador, não existem 
acordos de parceria com beneficiários associados, situação que facilitou a escolha do 
método de trabalho que se entende melhor através da observação do organograma da 
Figura 1. O coordenador do projecto orientou os trabalhos seguindo o estabelecido na 
proposta aprovada pela CE, em estreita articulação com os representantes das estruturas 
da Quercus (Direcção Nacional e coordenadores de grupos de trabalho) e com o apoio 
directo do técnico assistente e da assistente administrativa, bem como das comissões de 
acompanhamento e consultiva. O contacto directo com os dos trabalhadores no terreno foi 
realizado pelo técnico assistente e pelo coordenador do projecto. 
 Para o planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto pelo beneficiário 
coordenador ajustou-se a estrutura de gestão e a equipa do projecto às necessidades, de 
forma a assegurar o cumprimento dos objectivos traçados e a execução das acções 
previstas. A coordenação do projecto planeou as acções de forma a cumprir o estabelecido 
no projecto, tendo sido obrigada a fazer adaptações resultantes de dificuldades que foram 
surgindo. 
 O projecto teve três fases que decorreram em simultâneo nos três SIC: 1) preparatória; 2) 
execução; 3) conclusão. De realçar que algumas das acções se prolongaram por mais que 
uma fase, inclusive durante todo o projecto, mas na Tabela 2 faz-se referência ao período 
em que se iniciaram. 
 O beneficiário coordenador do presente projecto foi a Quercus, não havendo qualquer 
beneficiário associado. A associação foi criada a 31/10/1985 e é actualmente considerada a 
maior ONGA em Portugal, sendo constituída por 18 núcleos regionais, inclusive nas ilhas 
dos Açores e Madeira, com sedes nas principais capitais de distrito. Em termos de 
organização os estatutos definem como corpos sociais a Assembleia geral, o Conselho Fiscal 
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e a Direcção Nacional, existindo ainda as direcções dos núcleos regionais que, em conjunto 
com a Direcção, formam o Conselho de Representantes. 
 

Tabela 2 – Fases do projecto, acções e actividades. 

Fase Acções Actividades 

1 

E.1, E.5 e E.6 Contratação da equipa do projecto e empresa de contabilidade e de auditoria. 

B.1 Selecção e contratualização das áreas para o projecto. 

A.1 
Contratação das entidades científicas para fazer o levantamento da situação de 
referência e realização dos estudos 

D.2, D.3, D.5 
e D.6 

Divulgação através da colocação de painéis, criação de website, logótipo do projecto e 
promoção na comunicação social. 

E.2 e E.3 Constituição das CA e CC e realização das respectivas reuniões. 

A.2 Elaboração do plano operacional. 

2 

C.1, C.2, C.3 e 
C.4 

Contratação das equipas de trabalhadores locais e início dos trabalhos de 
conservação activa dos habitats (roça de mato, instalação de vedações e restauro da 
hidrologia natural). Contratação dos pastores para o pastoreio de percurso. 

D.1, D.4, D.7 
e D.10 

Divulgação do projecto através da produção de quatro folhetos, uma brochura, um 
documentário, uma exposição com 12 painéis e um guião de exploração, marcação de 
nove PI,  instalação de 12 leitores de paisagem e realização de três eventos com as 
comunidades locais. 

E.4 e E.8 
Início da monitorização dos efeitos das acções de conservação activa sobre a flora, 
habitats e invertebrados. Criação de uma rede de intercâmbio de experiências. 

3 

D.8, D.9, D.11 
e D.12 

Divulgação através da edição do relatório para leigos e um caderno de boas práticas, 
produção de quatro artigos científicos e realização de um workshop. 

E.7 Elaboração do plano de conservação pós-LIFE. 

E.1 Elaboração do relatório final. 

 
 Ao longo de todo o projecto, o gestor promoveu diversas reuniões e contactos 
permanentes entre os diversos interlocutores (e.g. elementos das diversas estruturas com 
carácter executivo), com o intuito de coordenar e operacionalizar a execução das acções, 
atribuir tarefas, definir regras de funcionamento e identificar as potencialidades e os 
constrangimentos, tendo por objectivo principal cumprir o plano de trabalhos e a 
calendarização estabelecidos e, simultaneamente, encontrar soluções para situações 
imprevistas. A hierarquia organizacional e administrativa com carácter executivo e a 
estrutura com carácter consultivo (Comissão de Acompanhamento e Comissão Consultiva) 
encontram-se representadas no organograma da Figura 1. Todas as propostas de contratos 
e de aquisição de bens de maior valor foram aprovadas pela Direcção Nacional no âmbito 
das regras internas de funcionamento da Associação. 
 A equipa do projecto foi constituída a 01/09/2010 por três elementos: um coordenador 
(Paulo Monteiro); um técnico assistente com funções de campo e monitorização das acções 
no terreno (Miguel Sampaio); e uma assistente com funções administrativas (Maria João 
Silva). A equipa de sete trabalhadores no terreno contratados localmente foi constituída no 
dia 01/07/2011 e teve funções de executar as tarefas inerentes às acções de conservação 
activa do projecto (e.g. C.1, C.2 e C.3), sob orientação do coordenador e do técnico 
assistente. Nesta equipa registaram-se três alterações por opção dos trabalhadores que 
rescindiram os seus contratos, mas a sua substituição ocorreu quase de imediato de forma 
a não comprometer o andamento dos trabalhos em curso. 
 A composição da CA foi ampliada devido à inclusão de novas áreas no projecto e à 
necessidade de contar com a colaboração das associações de baldios que abrangem os três 
SIC, bem como dos respectivos municípios. Por conseguinte, a constituição final da CA 
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incluiu 15 entidades: Quercus, ICNF (ex-ICNB e ex-AFN), APA (ex-ARH do Norte), sete 
municípios (CMC, CMCD, CMMB, CMR, CMVC, CMVPA e CMVR), uma ONGA (FAPAS) e 
quatro associações de baldios (ACEB, AGUIARFLORESTA, BALFLORA e SBTMAD). Para 
melhorar a produtividade das reuniões da CC, na sua constituição incluíram-se os 
representantes das equipas responsáveis pela execução das acções A.1 e/ou E.4 (ICETA-
CIBIO e IPB-CIMO), além do coordenado do projecto, um representante do ICNF e dois 
especialistas, um em recuperação de habitats de montanha e outro em habitats higrófilos. 
Neste âmbito foram realizadas seis reuniões da CA e três da CC para divulgar o projecto 
junto das entidades locais (CA) e definir as metodologias a adoptar no levantamento da 
situação de referência e monitorização das ações de conservação activa (CC), nas quais 
esteve presente um número significativo de entidades. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figura 1 - Organograma do projecto HIGRO. 

 
 Com o intuito de divulgar o projecto e avaliar a viabilidade de adesão ao mesmo, a 
equipa de trabalho promoveu um número indeterminado de reuniões/contactos regulares, 
formais e informais, com as entidades e indivíduos que, directa ou indirectamente, 
participam na gestão activa dos terrenos incluídos ou a incluir no projecto, nomeadamente 
com: a) os Conselhos Directivos dos Baldios e/ou Juntas de Freguesia (CDBA, CDBAl, CDBC, 
CDBG, CDBM, CDBP, CDBPM, CDBSO, CDBT, JFAB, JFAC, JFE, JFLO, JFM, JFPi, JFVM, 
JFB/CDBB, JFG/CDBC, JFG/CDBG, JFGS/CDBGS, JFP/CDBTP e JFQ/CDBQ); b) os proprietários 
privados e a paróquia de Gosende; c) as associações de baldios (ACEB, AGUIARFLORESTA, 
BLAFLORA e SBTMAD); d) as Câmaras Municipais (CMC, CMCD, CMMB, CMR, CMVC, 
CMVPA e CMVR); e) o ICNF. Foram ainda estabelecidos contactos com os responsáveis das 

Direcção Nacional da Quercus 
(Nuno Sequeira) 

Coordenador de Projectos 
de Conservação           

(José Paulo Martins) 

Coordenador do Grupo de Trabalho 
de Conservação da Natureza                

(Paulo Lucas) 

Coordenador do 
Projecto HIGRO                

(Paulo Monteiro) 

Técnico Assistente 
(Miguel Sampaio) 

Assistente Administrativa 
(Maria João Silva) 

Equipa final de trabalhadores no terreno: 
António Madaleno e Manuel Rocha (SIC Serra de Arga) 

João Ribeiro, Carla Marques e Sérgio Cruz (SIC Alvão/Marão) 
Jorge Pinto e Cláudio Santos (SIC Serra de Montemuro) 

Comissão 
Consultiva 

Comissão de 
Acompanhamento 
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empresas que gerem os parques eólicos nos três SIC, de modo a confirmar a inexistência de 
conflitos de interesses nas áreas do projecto. As Associações de Baldios, as Juntas de 
Freguesia e as Câmaras Municipais deram um contributo muito importante na divulgação 
do projecto e na negociação com as entidades gestoras dos terrenos. 
 No âmbito da contratação, prestou-se apoio a alguns proprietários privados no sentido 
de procederem à legalização dos seus terrenos para poderem ser integrados no projecto. 
 Com as instituições contratadas para o levantamento da situação de referência (ICETA-
CIBIO e IPB-CIMO) foram efectuadas várias reuniões e deslocações conjuntas ao campo, as 
quais foram fundamentais para cartografar as áreas de intervenção, definir as 
metodologias a adoptar e esclarecer aspectos relacionados com a elaboração e 
implementação do plano operacional. 
 No dia 21/2/2011 realizou-se em Lisboa a primeira reunião com o representante da EEA 
designada pela Comissão (ASTRALE), durante a qual se apresentou o projecto, fez-se uma 
avaliação dos trabalhos realizados e solicitou-se a alteração da calendarização das acções 
B.1, D.2 e D.10. A segunda reunião com a EEA ocorreu no dia 29/6/2012 no SIC Serra de 
Montemuro, a qual serviu para conhecer parte das áreas contratualizadas, as intervenções 
efectuadas, a equipa de trabalhadores, alguns interlocutores locais, bem como efectuar 
uma avaliação da parte técnica e financeira do projecto. A terceira reunião com a EEA 
decorreu no dia 27/6/2013 no SIC Alvão/Marão com os mesmos propósitos referidos para 
as reuniões anteriores. 

 
  4.1.1 Acções de funcionamento global do projecto e monitorização 

 A responsabilidade da execução das acções E do projecto recaiu sobre o beneficiário 
coordenador (Quercus), tendo-se recorrido à assistência externa para a realização de 
algumas tarefas/contratação de serviços (acções E.1, E.4, E.5, e E.6). 
 Na Tabela 3 apresenta-se uma lista dos produtos resultantes da execução das acções de 
funcionamento global do projecto e monitorização. 

 
Tabela 3 – Produtos do projecto relativos às acções E. 

Acção Identificação do produto 

E.1 9 actas das reuniões das  CA e CC e 4 relatórios enviados à CE 

E.2 6 actas das reuniões da CA assinadas, folhas de presença, fotografias e regulamento da CA 

E.3 3 actas das reuniões da CC assinadas, folhas de presença e fotografias 

E.4 e A.1 1 relatório final sobre a monitorização da qualidade da água 

E.4 

1 relatório de avaliação final do IPB-CIMO sobre flora, vegetação e a Phengaris alcon 

1 relatório de avaliação final do ICETA-CIBIO sobre flora e vegetação de Arga e Alvão 

1 relatório de avaliação final de Annalisa Bellu relativo a estudos complementares sobre flora 
e invertebrados (Phengaris alcon) no Alvão e Montemuro (só flora) 
1 relatório de avaliação final do TAGIS sobre invertebrados dos três SIC 

E.6 1 relatório da auditoria externa independente 

E.7 Plano de conservação pós-LIFE 

E.8 
1 workshop e participação em diversas iniciativas (fotografias; divulgação do workshop; 
programas e certificados de participação em 6 iniciativas) 
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   4.1.1.1 Acção E.1 - Planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto     
     pelo beneficiário 

 A hierarquia organizacional e administrativa com carácter executivo, bem como a 
estrutura com carácter consultivo que consta na secção 4.1, não sofreu qualquer alteração 
comparativamente à apresentada nos relatórios inicial e intercalar, à excepção da alteração 
de três trabalhadores contratados. 
 Para dar cumprimento à proposta aprovada pela CE, a 1/9/2010 celebraram-se três 
contratos de trabalho para formar a equipa do projecto responsável pela sua 
implementação no terreno, sendo a mesma constituída pelos seguintes elementos: i) Paulo 
Manuel Ribeiro da Rocha Monteiro, com as funções de coordenador do projecto a tempo 
inteiro; ii) Miguel Ângelo Lopes Pinheiro Sampaio, com as funções de técnico assistente a 
tempo inteiro; iii) Maria João da Cruz e Silva, assistente com funções administrativas a 
tempo parcial (50%). A apresentação da equipa foi realizada na primeira reunião da CA, no 
dia 11/11/2010 em Vila Real. 
 A equipa do projecto procurou cumprir a programação e calendarização definidas, bem 
como resolver as diversas situações inesperadas com que se deparou. Apesar de alguns 
atrasos, no cômputo geral a equipa do projecto foi capaz de cumprir os objectivos que 
estavam ao seu alcance, ou seja, que não dependiam directa ou indirectamente de 
terceiros (e.g. adesão ao projecto por parte dos proprietários).  
 O coordenador do projecto, que se mantém como funcionário da Quercus, continuará a 
dar apoio à execução do plano de conservação pós-LIFE. 
 
   4.1.1.2 Acção E.2 - Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tomada  
     de decisão através de uma Comissão de Acompanhamento 

 A CA reuniu por seis vezes durante todo o projecto (Tabela 4 e Figura 2), ou seja, em 
média foi realizada uma reunião de sete em sete meses entre a primeira (11/11/2010) e a 
sexta (23/04/2014). Nas reuniões estiveram presentes, em média, 8,5 membros da CA, em 
representação de 6,5 entidades 
 

Tabela 4 - Reuniões da CA durante a vigência do projecto. 

Data Local 
Nº de 

participantes 
Entidades presentes 

Visita de 
campo 

11/11/2010 Vila Real 11 
Quercus, ICNB, AFN, ARH do Norte, CMVC, 
CMVR, CMVPA, CMR e FAPAS 

Não 

22/07/2011 
Viana  
do Castelo 

9 
Quercus, AFN, CMVC, CMC, CMR, CMCD, ACEB e 
BALFLORA 

Não 

17/05/2012 Resende 12 
Quercus, AFN, ARH do Norte, CMVPA, CMR, 
CMCD, CMMB, FAPAS e BALFLORA 

Não 

01/03/2013 
Vila Pouca  
de Aguiar 

8 
Quercus, ICNF, APA, CMVPA, CMR, SBTMAD e 
AGUIARFLORESTA 

Sim 

26/09/2013 
Arga de 
Baixo 

6 Quercus, CMC e CMVC Sim 

23/04/2014 
Castro 
Daire 

5 
Quercus, CMCD e CMR (extraordinariamente, 10 
alunos do curso de turismo da CMCD) 

Sim 

  
 A composição inicial da CA foi alargada devido à inclusão de novos terrenos no projecto, 
bem como para integrar outras entidades que têm um papel activo na gestão das áreas de 
intervenção, tendo ainda sido alterada por fusão da AFN com o ICNB e modificação da 
designação de uma das entidades (ARH do Norte para APA). A constituição final da CA inclui 
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15 entidades: Quercus, ICNF (ex-ICNB e AFN), APA (ex-ARH do Norte), sete municípios (CMC, 
CMCD, CMMB, CMR, CMVC, CMVPA e CMVR), uma ONGA (FAPAS) e quatro associações de 
baldios (ACEB, AGUIARFLORESTA, BALFLORA e SBTMAD). 
 

      
 

     
Figura 2 - Reuniões da CA. 

 
 Conclui-se que a CA foi um excelente elo de ligação às comunidades locais, cumprindo 
em pleno os objectivos para os quais foi criada. No período pós-LIFE serão mantidos 
contactos directos regulares com as entidades/elementos da CA. 
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   4.1.1.3 Acção E.3 - Assegurar a consultoria científica do projecto através de uma  
     Comissão Consultiva 

 De acordo com o previsto, a CC reuniu três vezes, duas em Vila Real (31/03/2011 e 
18/05/2012) e uma em Gosende (Castro Daire) no dia 3/5/2013 (Figura 3). No dia 
12/04/2013 efectuou-se ainda uma reunião com o TAGIS em Lisboa para a definição das 
metodologias a adoptar na monitorização de invertebrados (acção E.4). 
 

   
Figura 3 - Reuniões da CC. 

 
 Os membros da CC mantiveram ainda contactos regulares por telefone e correio 
electrónico para esclarecimento de dúvidas, prestando apoio técnico, contribuindo de 
forma decisiva para a elaboração do caderno de boas práticas e desempenhando um papel 
preponderante na definição das metodologias a adoptar durante o levantamento da 
situação de referência e na monitorização e avaliação das acções de conservação activa. 
Neste âmbito, foram ainda realizadas três visitas de campo ao SIC Serra de Montemuro 
 A equipa de consultoria científica foi constituída pelo coordenador do projecto, um 
especialista em recuperação de habitats de montanha (Prof. Carlos Aguiar do IPB), um 
especialista em habitats higrófilos (Prof. João Honrado da UP) e um representante da 
entidade nacional responsável na área da conservação da natureza e da biodiversidade 
(Engª Cristina Costa do ICNF). No entanto, para tornar as reuniões mais produtivas optou-se 
por convidar a participar nas mesmas os representantes das equipas responsáveis pela 
execução das acções A.1 e/ou E.4 (ICETA-CIBIO e IPB-CIMO). 
 A CC foi preponderante para a definição das metodologias e técnicas implementadas, 
bem como para o esclarecimento de dúvidas práticas, pelo que cumpriu em pleno os 
objectivos para os quais foi criada. 
 No período pós-LIFE está prevista a manutenção regular de contactos directos com as 
entidades/elementos da CC e das equipas que realizaram os estudos das ações A.1 e E.4. 
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   4.1.1.4 Acção E.4 - Monitorização e avaliação das acções concretas 

 Para a execução da presente acção celebraram-se quatro contratos e uma adenda com 
três entidades científicas e uma investigadora, os quais se encontram listados na Tabela 5.  

 
Tabela 5 - Contratos e adenda* com as entidades científicas/investigadora. 

Data 
Entidade/ 

investigadora 
Monitorização 

SIC para executar a acção 

Arga Alvão-Marão Montemuro 

30/9/2010 
ICETA-CIBIO 

Flora e vegetação  X X  

Invertebrados X X X 

31/7/2013* Flora e vegetação X X  

30/9/2010 IPB-CIMO 

Flora, vegetação e 
borboleta-azul-das-turfeiras 

  X 

Qualidade da água X X X 

1/4/2013 Annalisa Bellu 
Flora e borboleta-azul-das-
turfeiras 

 X X 

2/5/2013 TAGIS 
Invertebrados (borboletas, 
libélulas e libelinhas) 

X X X 

 
 A 30/9/2010 foram assinados os contratos com o ICETA-CIBIO e o IPB-CIMO para 
executarem as acções A.1 e E.4, de modo a serem realizadas duas campanhas de 
monitorização (2012 e 2013). Porém, o atraso na conclusão do levantamento da situação 
de referência (acção A.1) teve como consequência a redução de uma campanha de 
monitorização dos invertebrados nos três SIC, da flora e vegetação nas serras de Arga e 
Alvão e, indirectamente, da qualidade da água nos três SIC (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – Calendarização das campanhas de monitorização por SIC e ano. 

Tema SIC 2012 2013 

Vegetação e flora 
RELAPE 

Arga (Conclusão do levantamento 
da situação de referência) 

1ª e única campanha de 
monitorização (acção E.4) Alvão-Marão 

Vegetação, flora 
RELAPE e P. alcon 

Montemuro 
1ª campanha de monitorização 
(acção E.4) 

2ª e última campanha de 
monitorização (acção E.4) 

Invertebrados e 
qualidade da água 

Arga 
(Conclusão do levantamento 
da situação de referência) 

1ª e única campanha de 
monitorização (acção E.4) 

Alvão-Marão 

Montemuro 

 
 Na sequência das limitações referidas anteriormente, verificou-se a necessidade de 
celebrar novos contratos (TAGIS e Annalisa Bellu) e uma adenda (ICETA-CIBIO) para cumprir 
os objectivos da acção. Deste modo, a acção E.4 foi executada da seguinte forma: 

 o IPB-CIMO realizou duas campanhas de monitorização na serra de Montemuro, 
que incidiram sobre a flora, vegetação e uma população da borboleta-azul-das-
turfeiras (Phengaris alcon), bem como a avaliação da qualidade da água nos três SIC; 

 o ICETA-CIBIO efectuou uma campanha de monitorização nas serras de Arga e Alvão 
que incidiu sobre a flora e vegetação; 

 o TAGIS executou uma campanha de monitorização nos três SIC que incidiu sobre os 
invertebrados (borboletas, libélulas e libelinhas); 

 a Investigadora Annalisa Bellu realizou um estudo complementar na serra do Alvão 
sobre os efeitos das acções C.1 e C.4 na floração da genciana-das-turfeiras 
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(Gentiana pneumonanthe) e nas posturas da borboleta-azul-das-turfeiras, bem 
como elaborou um plano de recuperação de três espécies (Erica tetralix, Erica 
ciliaris e Genista anglica cf. ancistrocarpa) na serra de Montemuro. 

 Apesar do atraso verificado no levantamento da situação de referência, que motivou a 
redução do número de campanhas de monitorização, nas restantes situações os trabalhos 
de campo decorreram dentro do prazo previsto ou adequado à fenologia das espécies. 
 As metodologias adoptadas para a monitorização da dinâmica da vegetação, flora 
RELAPE e invertebrados (borboletas, libélulas e libelinhas) sofreram ligeiras alterações em 
relação ao previsto, tendo as mesmas sido amplamente discutidas e validadas no seio da CC 
e em articulação com as equipas das entidades científicas que realizaram os trabalhos de 
campo. O facto das áreas de intervenção serem mais dispersas do que o esperado (ver 
5.1.3), criou novos desafios (e.g. duas novas populações de Phengaris alcon e uma 
população residual de Erica tetralix em Montemuro) que foram devidamente superados 
com a realização de estudos não previstos inicialmente. Também a lista de espécies RELAPE 
a monitorizar foi adaptada à realidade de cada SIC, tendo sido estudadas globalmente 10 
espécies, ou seja, o dobro do previsto (Tabela 7); neste âmbito foram acrescentadas sete 
novas espécies e suprimidas duas por que não se enquadrarem no conceito de flora RELAPE. 
 

Tabela 7 – Lista de espécies RELAPE previstas e estudas por SIC. 

Espécies RELAPE Previstas 
Estudadas 

Arga Alvão-Marão Montemuro 

G. pneumonanthe X X X X 

Genista berberidea X X (ausente) 

Genista micrantha - (ausente) X X 

Erica tetralix X - - X 

Erica ciliaris X - - - 

Nardus stricta X - - - 

Arnica montana ssp. atlantica - X (ausente) X 

Drosera rotundifolia - (ausente) (ausente) X 

Menyanthes trifoliata - (ausente) (ausente) X 

Serratula tinctoria ssp. seoanei - X (ausente) X 

Carex durieui - X (ausente) 

Veronica micrantha - (ausente) X (ausente) 
TOTAL 5 5 3 7 

 
 Tal como as espécies RELAPE, também os estudos realizados no âmbito da acção E.4 
excederam o previsto, os quais estão identificados na Tabela 8 e referenciados nos 
relatórios recepcionados (Tabela 9). Dos 13 estudos realizados apenas em dois deles 
(ensaios 3 e 5) não se obtiveram quaisquer resultados. Nos restantes estudos, apesar de 
algumas limitações não controláveis (e.g. período de tempo necessário para a detecção de 
alterações significativas na composição florística de habitats constituídos por espécies 
perenes ou vivazes de vida longa), os resultados obtidos comprovaram (ou identificaram 
tendências) que, de um modo geral, as acções de conservação activa implementadas têm 
um efeito benéfico sobre as espécies (flora e invertebrados) e os habitats que se 
pretendiam preservar/fomentar, tendo os mesmos servido de base à elaboração do 
caderno de boas práticas (acção D.12) onde se descrevem as técnicas aplicadas e que 
podem ser replicadas em áreas com características similares. 
 

 
 



Relatório final do projecto HIGRO (LIFE09 NAT/PT/000043)    

 21 

Tabela 8 – Estudos efectuados no âmbito da acção E.4. 

Ensaio/estudo 
SIC 

Arga Alvão Montemuro 

1. Avaliação do efeito do restauro da hidrologia, roça e exclusão do uso 
atual na flora e vegetação 

ICETA-CIBIO 

IPB-CIMO 

2. Avaliação do efeito da roça na floração de G. pneumonanthe e nas 
posturas de P. alcon 

  

3. Avaliação da regeneração de Erica tetralix após exposição do solo   

4. Avaliação da instalação de novos núcleos de Erica tetralix e E. ciliaris   
5. Avaliação da roça em áreas higro-mesófilas   

6. Monitorização de espécies RELAPE ICETA-CIBIO 

7. Avaliação dos efeitos da roça e do pastoreio na floração de G. 
pneumonanthe e nas posturas de P. alcon 

 
Annalisa 

Bellu 
 

8. Avaliação da instalação de núcleos de G. ancistrocarpa   Annalisa 
Bellu 9. Plano de recuperação para a Erica tetralix e E. ciliaris   

10. Diversidade e espécies prioritárias de borboletas diurnas e libélulas 
e libelinhas 

TAGIS 
11. Monitorização de borboletas diurnas 

12. Efeito da recuperação da hidrologia nas populações de Odonata 

13. Avaliação da qualidade da água IPB-CIMO 

 
 Na sequência dos estudos realizados foram elaborados seis relatórios, um intercalar e 
cinco de avaliação final (Tabela 9). 
 

Tabela 9 – Relatórios recebidos relativos à acção E.4. 

Data 
Entidade/ 

investigadora 
Relatórios recebidos Serras 

12/2012 

IPB-CIMO 

1º relatório intercalar de monotorização sobre flora, 
vegetação e a Phengaris alcon 

Montemuro 

12/2013 
Relatório de avaliação final sobre flora, vegetação e a 
Phengaris alcon 

Montemuro 

6/2014 
Relatório de avaliação final sobre a monitorização da 
qualidade da água 

Arga, Alvão e 
Montemuro 

12/2013 ICETA-CIBIO Relatório de avaliação final sobre flora e vegetação Arga e Alvão 

12/2013 
Annalisa 

Bellu 
Relatório de avaliação final de Annalisa Bellu sobre flora e 
a Phengaris alcon 

Alvão e 
Montemuro 

12/2013 TAGIS 
Relatório de avaliação final sobre invertebrados 
(borboletas, libélulas e libelinhas) 

Arga, Alvão e 
Montemuro 

 
 Além dos resultados da acção E.4, em parte dos relatórios recebidos foram ainda 
englobadas informações relativas a outras acções (A.1 e/ou D.9) porque as mesmas estão 
de algum modo interligadas. 
 Apesar dos aspectos negativos atrás referidos (e.g. redução do número de campanhas 
de monitorização e ausência de resultados para dois ensaios), conseguiu-se aumentar o 
número de contratos/adenda assinados, o número de estudos realizados, a lista de 
espécies RELAPE monitorizadas, pelo que no cômputo geral os objectivos traçados para a 
acção foram alcançados, ficando aquém nalguns aspectos mas indo além noutros 
igualmente importantes. 
 No que concerne às reacções obtidas refira-se que, após a conclusão das apresentações 
orais no Workshop para técnicos (acção D.11), os representantes de outro projecto LIFE 
manifestaram apreço pela quantidade e qualidade dos resultados dos estudo apresentados. 
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 No período pós-LIFE prevê-se dar continuidade à monitorização das acções de 
conservação activa através da criação de parcerias com as entidades científicas para a 
realização dos estudos, bem como com os municípios para apoiarem financeiramente as 
actividades. 
 Na Figura 4 apresentam-se imagens dos ensaios científicos. 
  

   
 

    
Figura 4 - Ensaios científicos. 
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   4.1.1.5 Acção E.5 - Assegurar a contabilidade do projecto 

 A organização dos documentos contabilísticos foi previamente realizada pela assistente 
administrativa que fez parte da equipa do projecto (acção E.1), os quais foram 
mensalmente remetidos à contabilidade já devidamente preparados para validação. A 
entidade externa especialista contratada executou a acção durante todo o projecto, de 
acordo com as convenções contabilísticas normais impostas por lei e pela regulamentação 
em vigor. Na identificação das despesas e receitas utilizou-se um sistema de contabilidade 
analítica (contabilidade do centros de custos) em consonância com as regras gerais de 
funcionamento interno do beneficiário. 
 Neste contexto, os resultados obtidos são idênticos aos previstos. 
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   4.1.1.6 Acção E.6 - Assegurar a auditoria do projecto 

 A auditoria às contas foi realizada anualmente ao longo do projecto por uma entidade 
externa independente, tendo as conclusões do relatório final sido as seguintes: "On the 
basis of the financial control, in accordance with the programme described above, we 
consider that we have obtained reasonable assurance that the financial report of project no 
LIFEO9 NAT/PT/000043 title: HIGRO - Demonstrative actions for the conservation of priority 
habitats in northern mountain areas in Portugal, start date 01.09.2010, end date 
30.06.2014, gives a true and fair view of the expenses, income and investments 
incurred/made by QUERCUS - ANCN in connection with the abovementioned project within 
the time limit laid down by the Commission and in accordance with the LIFE+ Programme 
Common Provisions, the national legislation and accounting rules." 
 A acção foi integralmente executada conforme o previsto, pelo que os objectivos 
definidos foram plenamente alcançados. 
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   4.1.1.7 Acção E.7 - Plano de conservação pós-LIFE+ 

 A acção foi concluída em Junho de 2014 com uma versão portuguesa em papel e outra 
disponível em formato electrónico no sítio do projecto na internet 
(https://higro.files.wordpress.com/2012/10/plano-de-conservac3a7c3a3o-pc3b3s-life.pdf).  
 A partir de uma análise SWOT, definiram-se os objectivos a alcançar e as respectivas 
acções e actividades a desenvolver ao longo de 5 anos para conservar os habitats 
intervencionados, bem como as fontes de financiamento previstas para um orçamento 
global durante esse período. 
 O prolongamento da acção deveu-se à necessidade de terminar previamente as demais 
tarefas, sobretudo a E.4, para se poder planear convenientemente as actividades de 
conservação a desenvolver após 30/6/2014. Este atraso não comprometeu o 
desenvolvimento das restantes acções nem irá interferir negativamente na implementação 
das tarefas previstas para o período pós-LIFE. 
 Neste contexto, considera-se foram plenamente alcançados os objectivos traçados para 
esta acção. 



Relatório final do projecto HIGRO (LIFE09 NAT/PT/000043)    

 26 

   4.1.1.8 Acção E.8 - Rede de intercâmbio de experiências 

 O workshop previsto para a constituição de uma rede de intercâmbio de experiências, 
subordinado ao tema "conservação e restauro de habitats prioritários de montanha", foi 
realizado no dia 3/5/2013 em Castro Daire (Biblioteca Municipal) e no SIC Serra de 
Montemuro (terrenos particulares em Campo Benfeito e baldio de Faifa) - Figura 5. A 
divulgação foi efectuada através: i) de convites pessoais por telefone; ii) de duas edições do 
boletim electrónico da Quercus nos dias 24/04/2013 e 02/05/2013; iii) do sítio do projecto 
HIGRO; iv) de uma nota de agenda na website da Quercus. No jornal “Quercus Ambiente” 
nº 58 foi publicada uma notícia sobre o workshop, incluindo o programa. 
 

     
Figura 5 - Workshop para intercâmbio de experiências. 

 
 Na iniciativa estiveram presentes 30 participantes, entre os quais são de destacar: i) 
representantes de cinco instituições científicas nacionais (IPB-CIMO, ICETA-CIBIO, TAGIS, 
UTAD e IGOT-UL) e uma espanhola (USC/IBADER); ii) especialistas com experiência em 
projectos LIFE a nível Ibérico (LAURISSILVA SUSTENTÁVEL - LIFE07 NAT/PT/000630; 
TREMEDAL - LIFE11 NAT/ES/000707), ou outros similares (Ideias Sustentáveis, LDA); iii) 
técnicos com funções relevantes em instituições com responsabilidades no âmbito do 
ordenamento do território (APA, CMCD, CMVPA, CMVR), da política agrícola (DRAPC) e da 
conservação da natureza (ICNF); iv) gestores de baldios (CDBG e JFP/CDBTP) e associação 
de baldios (AGUIARFLORESTA); v) agricultores/pastores  e proprietários dos terrenos 
contratualizados; vi) associação de produtores florestais (APFMP); vii) empresa EDF 
(entidade gestora de parques eólicos em Montemuro). Comparativamente ao previsto, foi 
possível envolver o mesmo número de projectos LIFE a nível ibérico (dois) e superar o 
número de instituições científicas (seis, em vez das cinco previstas). As reacções dos 
participantes à presente iniciativa foram bastante positivas, bem patentes na participação 
activa e contributos de todos para a discussão do tema. 
 Para que os objectivos da acção fossem plenamente alcançados e a partilha de 
conhecimentos e experiências acumuladas efectivamente profícua, nomeadamente com 
resultados práticos na execução da acção C.3, realizou-se uma visita ao projecto LIFE 
"LAURISSILVA SUSTENTÁVEL" e o representante da SPEA participou no workshop do SIC 
Serra de Montemuro, tendo ainda visitado as principais áreas do projecto nos SIC Alvão-
Marão e Serra de Arga. A esta iniciativa acresce todo um conjunto de trocas de experiências 
com instituições, especialistas e projectos cuja relevância ao nível de informação é 
pertinente para alcançar os objectivos do HIGRO. Neste âmbito são de realçar os contactos 
estabelecidos com o projecto “Proteger é conhecer” promovido pela Câmara Municipal de 
Vila Real, cuja equipa era constituída pela UTAD, TAGIS e a empresa “Ideias Sustentáveis, 
LDA”, bem como com o IGOT-UL através de um bolseiro de doutoramento. Como 
consequência prática destas parcerias refiram-se as seguintes apresentações e 
comunicações: 



Relatório final do projecto HIGRO (LIFE09 NAT/PT/000043)    

 27 

1. Geraldes, M; Neto, C.; Monteiro, P.; Honrado, J.; Caldas, B.; Aguiar, C. (2011) HIGRO 
- Demonstrative actions for the conservation of priority habitats in northern 
mountain areas in Portugal. Global strategy for plant conservation, First 
International Symposium of the FIP, Valencia (Espanha). 

2. Pereira, P.; Peixoto, M.; Maravalhas, E. & Monteiro, P. (2011) Gestão e conservação 
de Ecossistemas Aquáticos: os casos do Almonda e das Turfeiras de Altitude. 
Conferência "Gestão e Conservação de Ecossistemas Aquáticos", Torres Novas. 

3. Palestra de apresentação do projecto HIGRO na Escola Superior Agrária de Castelo 
Branco no dia 16/11/2012, no âmbito da unidade curricular de Conservação da 
Natureza da Licenciatura em Biologia Aplicada. 

4. Apresentação do projecto HIGRO no evento "20 anos de programa LIFE em 
Portugal", organizado pelo projecto WW4ENVIRONMENT e realizado a 11/12/2012 
em Lisboa. 

5. Apresentação do projecto HIGRO no "Workshop Biodiversidade de Montanha", 
organizado pela Associação AGUIARFLORESTA e realizado a 22/3/2013 em Vila 
Pouca de Aguiar. 

6. Monteiro, P. (2014) Conservação de habitats prioritários de montanha. VIII 
Congresso de Ornitologia da SPEA, Almada (4/3/2014). 

 A informação gerada pelo projecto HIGRO, relativa aos limites das áreas onde estão 
representados os urzais-tojais higrófilos e os cervunais, por solicitação do ICNF e das 
Câmaras Municipais de Caminha e Mondim de Basto, foi partilhada com estas entidades 
para ser usada, por exemplo, na revisão de PDM. 
 Face ao exposto, considera-se que foram alcançados os objectivos previstos para a 
acção, tendo mesmo sido realizadas várias actividades além do esperado. A rede criada 
está activa e os seus membros manterão contactos regulares por correio eléctrónico no 
período pós-LIFE. 
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 4.2 Avaliação do sistema de gestão 

 Ao nível do sistema de gestão apresentada na secção 4.1 não foram detectados 
problemas significativos dignos de referência, sendo de destacar o excelente o 
relacionamento entre os elementos das diversas estruturas e na equipa do projecto. 
 O sistema organizacional referido na secção 4.1 foi o adequado ao presente projecto e 
manteve-se estável ao longo do mesmo. Apenas se verificou a rescisão de contrato por 
parte de três elementos da equipa de trabalhadores no terreno que o fizerem por mera 
opção pessoal. 
 A comunicação com a CE e a EEA (ASTRALE) foi excelente ao longo de todo o projecto, 
tendo as solicitações sido atendidas com prontidão e de forma esclarecedora. 
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5. Parte técnica 

 5.1 Progressos técnicos 

 A responsabilidade da execução das acções A (acções preparatórias), B (compensação 
pelos direitos de utilização) e C (acções de conservação) do projecto a seguir descritas 
recaiu sobre o beneficiário coordenador (Quercus), tendo-se recorrido à assistência externa 
para a realização de algumas tarefas/contratação de serviços (acções A.1, C.1, C.2, C.3 e 
C.4). Na Tabela 10 apresenta-se uma lista dos produtos resultantes da execução das acções 
A, B e C. 
 

Tabela 10 – Produtos do projecto relativos às acções A, B e C. 

Acção Identificação do produto 

A.1 

Relatório de progresso sobre flora e vegetação nos três SIC elaborado pelo ICETA-CIBIO e IPB-CIMO 

Relatório intercalar sobre flora, vegetação e a borboleta-azul-das-turfeiras em Montemuro elaborado 
pelo IPB-CIMO 

Relatório final sobre invertebrados (borboletas, libélulas e libelinhas) nos três SIC elaborado pelo 
TAGIS 

Relatório final sobre a população da borboleta-azul-das-turfeiras em Montemuro elaborado pelo 
TAGIS 

Relatório final sobre flora e vegetação (Arga e Alvão), aracnídeos (três SIC) e práticas de pastoreio 
(três SIC) elaborado pelo ICETA-CIBIO 

A.2 Plano operacional 

B.1 23 contratos de compensação única, sendo um deles uma adenda 

C.1 10 contratos de trabalho 

C.4  17 contratos de prestação de serviços de pastoreio de percurso 

 
 

  



Relatório final do projecto HIGRO (LIFE09 NAT/PT/000043)    

 30 

  5.1.1 Acção A.1 - Elaboração de cartografia pormenorizada dos habitats 

 Para a execução da presente acção celebraram-se três contratos e uma adenda com três 
entidades científicas, os quais se encontram listados na Tabela 11. 
 
Tabela 11 - Contratos e adenda* com as entidades científicas e trabalhos executados em cada SIC. 

Data Entidade 
Levantamento da 

situação de referência 
SIC para executar a acção 

Arga Alvão-Marão Montemuro 

30/9/2010 
ICETA-CIBIO 

Flora e vegetação  X X  

Invertebrados X X X 

Práticas de pastoreio e 
suas dinâmicas recentes 

X X X 

31/7/2013* Flora e vegetação X X  

30/9/2010 IPB-CIMO 
Flora e vegetação   X 

Qualidade da água X X X 

2/7/2012 TAGIS 
Estudo preliminar das 
populações de Phengaris 
alcon 

  X 

 
 Como previsto, a 30/9/2010 foram assinados os contratos com o ICETA-CIBIO e o IPB-
CIMO para executarem as acções A.1 e E.4, de modo que o levantamento da situação de 
referência (A.1) nos três SIC estivesse concluído até ao final de Agosto de 2011. Porém, 
parte das tarefas só foram executadas em 2012 (Tabela 12). Na sequência da descoberta de 
uma nova população de Phengaris alcon em Montemuro, celebrou-se ainda um contrato 
com o TAGIS, devidamente autorizado pela CE, para realizar um estudo preliminar que 
permitisse estimar a sua dimensão. 
 

Tabela 12 - Calendarização dos trabalhos realizados por SIC e ano. 

Tema SIC 2011 2012 

Vegetação e 
flora RELAPE 

Arga Início do levantamento da situação 
de referência (ICETA-CIBIO) 

Conclusão do levantamento da 
situação de referência Alvão-Marão 

Montemuro 
Conclusão do levantamento da 
situação de referência (IPB-CIMO) 

[1ª campanha de monitorização 
(acção E.4) que também incidiu 
sobre a P. alcon (IPB-CIMO)] 

Invertebrados
(1)

 
e qualidade da 
água

(2) 

Arga Ausência de levantamento da 
situação de referência pelo ICETA-
CIBIO

(1)
 e IPB-CIMO

(2) 

Conclusão do levantamento da 
situação de referência e início da 
recolha de água para análise 

Alvão-Marão 

Montemuro 

 
 Na sequência dos estudos realizados, as  três entidades entregaram cinco relatórios: um 
intercalar, um de progresso e três finais (Tabela 13). O ICETA-CIBIO integrou ainda no 
relatório de avaliação final da acção E.4 a descrição da metodologia da cartografia de 
habitats com o uso de imagens de alta resolução. O número de relatórios excedeu o 
previsto, porque foram realizados mais estudos que o esperado e ainda devido ao facto da 
conclusão do levantamento da situação de referência nas serras de Arga e Alvão se ter 
prolongado até 2012. 
 Apesar da falta de parte da informação, na data prevista foi entregue um relatório de 
progresso pelas duas entidades científicas (ICETA-CIBIO e IPB-CIMO), com a descrição das 
principais características ecológicas e biológicas das áreas de intervenção, incluindo: 
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 uma caracterização geral dos principais aspectos dos habitats e dos valores 
florísticos e faunísticos (invertebrados) mais relevantes dos mosaicos em análise; 

 uma caracterização detalhada dos habitats e principais espécies florísticas 
presentes, com abundâncias estimadas, tendo por base uma cartografia de 
unidades homogéneas (UH) em cada uma das áreas de intervenção; 

 uma descrição do método de avaliação da eficácia relativa das acções de 
conservação activa e respectivos resultados para o SIC Serra de Montemuro; 

 uma breve referência aos próximos trabalhos a desenvolver (metodologias e 
protocolos). 

 
Tabela 13 – Relatórios recebidos relativos à acção A.1. 

Data Entidades Relatórios recebidos Serras 

8/2011 
ICETA-CIBIO e 

IPB-CIMO 
Relatório de progresso sobre flora e vegetação 

Arga, Alvão e 
Montemuro 

5/2012 IPB-CIMO 
Relatório intercalar sobre flora, vegetação e a 
borboleta-azul-das-turfeiras 

Montemuro 

2/2013 
TAGIS 

Relatório final sobre invertebrados (borboletas, 
libélulas e libelinhas) 

Arga, Alvão e 
Montemuro 

TAGIS 
Relatório final sobre a população da borboleta-
azul-das-turfeiras 

Montemuro 

5/2013 ICETA-CIBIO 
Relatório final sobre flora e vegetação(1), 
aracnídeos(2) e práticas de pastoreio(2) 

(1)Arga e Alvão; (2)três SIC 

 

 O relatório intercalar do IPB-CIMO faz um ponto de situação dos trabalhos realizados no 
SIC Serra de Montemuro no âmbito da acção A.1 e a executar na acção E.4, no qual se 
incluem os temas a seguir indicados. 

 Referência aos habitats identificados e flora RELAPE. 

 Caracterização dos valores naturais (flora, vegetação e população de P. alcon); 

 Avaliação da eficácia relativa das intervenções (ensaios, metodologias e protocolos): 
 Resultados do ensaio 1: avaliação do restauro da hidrologia, roça e exclusão do 

uso atual; 
 Descrição do ensaio 2: avaliação do efeito da roça na floração de Gentiana 

pneumonanthe e nas posturas de Phengaris alcon; 
 Descrição do ensaio 3: avaliação da regeneração de Erica tetralix após exposição 

do solo; 
 Descrição do ensaio 4: avaliação da instalação de novos núcleos de Erica tetralix 

e E. ciliaris; 
 Descrição do ensaio 5: avaliação da roça em áreas higro-mesófilas. 

 Acções propostas e quadro‐resumo com calendarização. 

 Monitorização de espécies RELAPE. 

 O TAGIS apresentou dois relatórios, um deles referente ao estudo preliminar da 
população da borboleta-azul-das-turfeiras na serra de Montemuro, no âmbito do contrato 
assinado com o beneficiário coordenador, e o outro sobre a monitorização de borboletas 
diurnas e inventariação de outros grupos de invertebrados nos três SIC. 
 No relatório final do ICETA-CIBIO encontra-se toda a informação que estava em falta, 
relativa aos trabalhos de campo desenvolvidos durante o ano de 2012, incluindo: 
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 cartografia de habitats e elaboração de modelos digitais de superfície para as serras 
de Arga e Alvão, efectuados com base em fotografia aérea de alta definição colhida 
com dispositivos fotográficos aerotransportados; 

 caracterização da diversidade de aracnídeos nos três SIC realizados nas áreas do 
ensaio 1; 

 Caracterização e análise diacrónica dos usos e das práticas de pastoreio nos três SIC; 

 Resultados do ensaio 1 nas serras de Arga e Alvão para avaliação do restauro da 

hidrologia, roça e exclusão do uso atual, que permitiu conhecer a situação de 

referência nas áreas de intervenção (flora e habitats). 

 Apesar do desfasamento temporal já referido e das suas consequências, as tarefas que 
estavam previstas realizar nesta acção foram todas executadas, tendo-se, no entanto, 
substituído os levantamentos topográficos pormenorizados pela produção de modelos 
digitais de superfície que, entre outras valências, também permitiu obter a informação 
necessária para a implementação da acção C.3. De referir ainda que não foi possível obter o 
modelo digital de superfície para Montemuro, porque das três deslocações efectuadas ao 
local só na última se verificaram condições para o lançamento do dispositivo de captura de 
imagem e mesmo dessa vez a presença de nuvens e sombras de nuvens inviabilizou a 
obtenção de imagens com a qualidade requerida. 
 Para além do esperado, realizou-se um estudo preliminar para conhecer a dimensão da 
população de P. alcon em Montemuro. Além disso, o ICETA-CIBIO e o IPB-CIMO, em 
articulação com a equipa do projecto, identificaram e cartografaram cerca de 352,8 ha de 
áreas potenciais de intervenção nos três SIC onde ocorrem os dois habitats prioritários 
visados no HIGRO. Como as acções A.1 e B.1 se desenvolveram em paralelo, os estudos dos 
habitats e da flora abrangeram as áreas contratualizadas e outras onde, nessa data, era 
expectável chegar a acordo com os proprietários, num total de cerca de 229,9 ha, para 
garantir que nenhum terreno importante ficasse excluído. 
 As metodologias adoptadas nos estudos realizados sofreram ligeiras alterações em 
relação ao previsto, tendo as mesmas sido amplamente discutidas e validadas no seio da CC 
e em articulação com as equipas das entidades científicas que realizaram os trabalhos de 
campo. A maior dispersão das áreas de intervenção, comparativamente às previstas, 
algumas das quais de reduzida dimensão, dificultou a implementação de todas as 
metodologias e aumentou substancialmente o esforço de amostragem, pelo que se optou 
por seleccionar uma área em cada SIC, de maior dimensão e importância, para realizar os 
estudos principais de flora, vegetação e invertebrados (ensaio 1), tendo-se ainda utilizado 
outras parcelas adicionais onde se instalaram os restantes ensaios e se registou a 
diversidade de borboletas diurnas e Odonata. 
 Os aspectos negativos decorrentes do atraso na conclusão do levantamento da situação 
de referência, nomeadamente sobre a execução directa ou indirecta de outras acções (e.g. 
A.2, D.1, D.4, D.7, D.9 e E.4) cuja conclusão teve de ser por isso dilatada, foram sendo 
debelados de modo a não comprometer a conclusão do projecto. De qualquer forma, foi 
possível concluir o projecto até ao final de Junho de 2014, inclusive de todas as acções 
dependentes da A.1.  
 Deste modo, considera-se que no cômputo geral os objectivos principais da acção foram 
em grande parte alcançados, ficando aquém nalguns aspectos mas indo além noutros 
também importantes. 
 No período pós-LIFE não será executada qualquer tarefa, porque todos os trabalhos 
deste âmbito se enquadram na acção E.4 (ver 4.1.1.4). 
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  5.1.2 Acção A.2 - Desenvolvimento do plano operacional 

 A primeira versão do plano operacional foi concluída em Novembro de 2011 e a versão 
actualizada do documento em Outubro de 2012, tendo o mesmo sido elaborado pela 
coordenação do projecto em paralelo com a acção A.1 e em estreita colaboração e 
articulação com a maior parte dos membros da CC e as equipas do ICETA-CIBIO e IPB-CIMO 
responsáveis pela execução das acções A.1 e E.4, pelo que incorpora os conhecimentos de 
uma vasta equipa. 
 A demora na conclusão da primeira versão do PO ficou-se a dever às dificuldades 
surgidas na celebração de contratos de compensação única, bem como aos atrasos 
verificados na entrega de alguns elementos previstos na acção A.1. Porém, tal facto não 
condicionou significativamente o início dos trabalhos relativos às acções concretas no 
terreno (acções C), uma vez que as primeiras intervenções seguiram as orientações 
definidas pelos membros do CC e pelas equipas do ICETA-CIBIO e IPB-CIMO. 
 A decisão de actualizar o PO inicial teve por finalidade melhorar o documento através da 
inclusão de novos elementos entretanto obtidos com a conclusão da acção A.1 e com os 
primeiros resultados da monitorização (acção E.4) no SIC Serra de Montemuro. 
 No documento final encontram-se as linhas de orientação para a implementação das 
diversas acções do projecto no terreno, as quais foram distribuídas não só pelas áreas 
contratualizadas com as entidades gestoras dos baldios e terrenos particulares, mas 
também nas áreas onde, à data, ainda se considerava viável celebrar contratos de 
compensação única (acção B.1). Assim, além dos cerca de 161,2 hectares à data 
contratualizados, no PO também se englobaram os terrenos para os quais se considerava 
viável a sua contratação e as equipas do ICETA-CIBIO e IPB-CIMO tinham incluído nos 
estudos iniciais (≈9,4 ha). 
 No PO figura a listagem dos recursos materiais, humanos e financeiros para a sua 
execução, o zonamento das intervenções, a calendarização detalhada das acções, o 
orçamento afecto a cada uma delas, bem como as espécies alvo de monitorização 
populacional. O tipo de zonamento das intervenções adoptado teve por base a cartografia 
dos principais valores naturais apresentada pelo ICETA-CIBIO e IPB-CIMO no âmbito da 
acção A.1, que assenta na criação de unidades homogéneas (UH), ou seja, áreas com 
características análogas (e.g. comunidades vegetais, grau de conservação/degradação dos 
habitats que as compõem) que requerem medidas de gestão similares. Desta forma, para 
cada uma das 60 UH nos três SIC definiu-se um conjunto de medidas de gestão para as 
acções previstas no PO (A.1, C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, E.4 e E.7). 
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  5.1.3 Acção B.1 - Contratos de compensação única 

 A seguir descreve-se o procedimento adoptado para a execução da acção. 
1. A equipa do projecto promoveu diversas reuniões formais e informais com os 

representantes das entidades gestoras dos quatro baldios (Conselhos Directivos dos 
Baldios ou Juntas de Freguesia) pré-seleccionados para integrar o projecto (um 
baldio em Arga, outro em Montemuro e dois no Alvão), tendo estado presentes em 
parte delas os representantes das Associações de Baldios (ACEB, AGUIARFLORESTA, 
BALFLORA e SBTMAD) que desempenharam um papel preponderante na 
aproximação às comunidades locais e na celebração de contratos. 

2. As quatro áreas de intervenção pré-seleccionadas nos três SIC foram visitadas com 
regularidade pela equipa do projecto, acompanhada pelos representantes dos 
baldios e, por vezes, pelos representantes das Associações de Baldios, Câmaras 
Municipais e ainda pelas equipas do ICETA-CIBIO e/ou IPB-CIMO. 

3. Na sequência da identificação de problemas que poderiam comprometer a 
contratualização de parte dos terrenos pré-seleccionados, decidiu-se de imediato 
estender o procedimento descrito nos pontos 1 e 2 a outras áreas potenciais 
(baldios e terrenos particulares), tendo-se visitado nos três SIC a quase totalidade 
das parcelas que, por foto-interpretação, pareciam situar-se em locais detentores 
das características adequadas à presença dos habitats higrófilos. Neste âmbito 
intensificaram-se os contactos com os gestores/proprietários, representantes dos 
baldios, proprietários privados, comunidades locais, líderes de opinião, pastores, 
municípios, juntas de freguesia, paróquia de Gosende (Castro Daire), Associações de 
Baldios, entre outros interlocutores. 

4. No âmbito das visitas fez-se o reconhecimento dos terrenos, identificaram-se e 
cartografaram-se todas as áreas potenciais de intervenção nos três SIC, que foram 
delimitadas e/ou validadas pelo ICETA-CIBIO ou pelo IPB-CIMO, e avaliou-se a 
receptividade das entidades gestoras dos baldios e proprietários privados à 
iniciativa. A delimitação de uma área superior à necessária teve por objectivo 
acautelar situações de não adesão ao projecto por parte de alguns dos 
proprietários. 

5. Como algumas das áreas estão em co-gestão com o ICNF, foram estabelecidos 
contactos como essa entidade que integrou a CA, no sentido de assegurar que não 
existiam incompatibilidades entre as acções do projecto e os Planos de Utilização 
dos Baldios (PUB), ou os Planos de Gestão Florestal (PGF) quando estes existiam e 
estavam aprovados. 

6. Celebraram-se contratos com os Conselhos Directivos dos Baldios ou Juntas de 
Freguesia, bem como com proprietários particulares (apenas na serra de 
Montemuro). Tal como previsto, entre outros aspectos, estes contratos incluem um 
conjunto de regras que definem as obrigações das partes, as intervenções a 
executar, as actividades/acções não permitidas ou condicionadas à existência de 
concordância entre ambos outorgantes, o montante da compensação única e um 
mapa com a delimitação das parcelas contratualizadas. 

 Dos cerca de 352,8 ha cartografados, contratualizaram-se 161,8411 ha, ou seja, 80,9% 
da área inicialmente prevista para o projecto. Para tal, celebraram-se 22 contratos de 
compensação única e uma adenda. As áreas contratualizadas abrangem terenos baldios 
(93,9%) nos três SIC e áreas particulares (6,1%) apenas no SIC Serra de Montemuro. O 
recurso a proprietários privados, cuja superfície abrangida é de aproximadamente 9,9 ha, 



Relatório final do projecto HIGRO (LIFE09 NAT/PT/000043)    

 35 

teve por finalidade: a) ampliar a área em torno de terrenos baldios; b) incluir terrenos onde 
se reproduz a Phengaris alcon e assim cumprir um dos objectivos do projecto, através da 
adopção de medidas de gestão que contribuem para a conservação da espécie e, 
simultaneamente, permitem alcançar um equilíbrio vantajoso do ponto de vista ecológico 
entre os dois habitats prioritários objecto de intervenção. 
 Comparativamente à dimensão das áreas que se previam contratualizar em cada SIC 
(Figura 6 e Tabela 14), verificou-se que: 

 em Arga a área potencial ultrapassou as previsões e dos 35 ha iniciais 
cartografaram-se mais de 92 ha e contratualizaram-se 78,9948 ha; 

 no Alvão a área potencial ficou aquém dos 115 ha esperados, tendo-se cartografado 
cerca de 93 ha e contratualizado 41,0785 ha; 

 em Montemuro a área potencial superou as previsões e dos 50 ha iniciais 
cartografaram-se mais de 167 ha e contratualizaram-se 41,7678 ha. 

 
Tabela 14 – Áreas cartografadas, contratualizadas e excluídas nos três SIC. 

Contrato 
assinado 

Motivos que impediram a 
contratualização 

Arga Alvão Montemuro TOTAIS 
% 

hectares 

Sim   78,9948 41,0785 41,7678 161,8411 45,9% 

Não 

Dificuldade de identificação dos 
proprietários/legalização dos terrenos 

0,0000 1,4851 32,5612 34,0463 9,7% 

Áreas em conflito 2,1865   57,1024 59,2889 16,8% 

Fora dos SIC 4,0939     4,0939 1,2% 

Duração do contrato 7,1832 50,5067 35,6121 93,3020 26,4% 

Áreas de reduzidas dimensões   0,1643 0,0640 0,2283 0,1% 

TOTAIS 92,4585 93,2346 167,1074 352,8005 100,0% 

 

  

Figura 6 – Áreas previstas na candidatura (A) e áreas contratualizadas (B). 
 

 Pelas razões que constam na Tabela 14, não foi possível contratualizar mais nenhuma 
área dos restantes 190,9594 ha potenciais, mas se não existissem áreas em conflito no SIC 
Serra de Montemuro ter-se-iam alcançado sem dificuldade os 200 ha previstos. 
 Neste contexto e apesar do longo trabalho de persistência não ter tido o retorno que o 
esforço despendido permitiria em situações normais, a execução da acção ficou 19,1% 
aquém do esperado. Muito embora estes resultados tenham impedido a intervenção em 
cerca de 38,5 ha e contribuído para um ligeiro atraso na conclusão do PO (acção A.2) 
devido à indefinição das áreas a incluir, tal facto não afectou de forma marcante o início 
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das acções concretas no terreno (acções C) porque a grande maioria dos terrenos já 
estavam assegurados aquando da contratação dos trabalhadores e isso permitiu começar 
as tarefas sob a orientação do CC e das equipas do ICETA-CIBIO e IPB-CIMO. 
 De qualquer modo, a impossibilidade de contratualizar parte da superfície inicialmente 
prevista acabou por abrir novas oportunidades para englobar áreas desconhecidas que, de 
outra forma, não teriam sido incluídas no projecto, nomeadamente parte dos terrenos 
privados onde ocorre a nova população de Phengaris alcon no SIC Serra de Montemuro. 
 Por último, refira-se que os benefícios práticos da identificação de todas as áreas que 
constam na Tabela 14, resultam da possibilidade da informação coligida poder ser utilizada 
em instrumentos de gestão territorial e análise de estudos de impacte ambiental, entre 
outras valências. 
 No período pós-LIFE está prevista a aquisição de 3 ha de terrenos de elevado valor 
ecológico em Montemuro. 
 A título de exemplo apresenta-se na Figura 7, uma imagem da área contratualizada no 
baldio de Arga de Cima (SIC Serra de Arga). 
 

 
Figura 7 - Baldio de Arga de Cima no SIC Serra de Arga. 
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  5.1. 4 Acção C.1 - Controle mecânico e manual de vegetação arbustiva e herbácea 

 Em consonância com o calendário estabelecido, no dia 01/07/2011 foram contratados 
localmente sete trabalhadores não especializados para executar as acções C.1, C.2 e C.3. Os 
três dos trabalhadores que solicitaram a rescisão do contrato foram substituídos 
praticamente de imediato de modo a não comprometer o desenvolvimento dos trabalhos, 
tendo no total sido celebrados dez contratos para os setes lugares disponíveis. De igual 
modo, no início de Julho de 2011 procedeu-se ao aluguer das três viaturas, à aquisição de 
equipamento (sete motorroçadoras e três motosserras), ferramentas e apetrechos de 
protecção. 
 O controlo mecânico e manual de vegetação arbustiva e herbácea (Figura 8) decorreu 
durante dois anos (Julho de 2001 a Junho de 2013) com os referidos trabalhadores e 
posteriormente através da contratação de duas equipas de Sapadores Florestais para 
concluir os trabalhos e atingir os 50 ha previstos, 20,5% (10,2 ha) em Arga, 45,1% (22,5 ha) 
no Alvão e 34,4% (17,2 ha) em Montemuro. O prolongamento da acção permitiu cumprir 
na íntegra os objectivos definidos com um custo inferior ao orçamentado. 
 

   
Figura 8 - Corte mecânico de vegetação em Montemuro (esquerda) e Arga (direita). 

 
 Os trabalhos foram realizados de acordo com o plano operacional (acção A.2) e 
centraram-se em 36 unidades homogéneas, que perfazem um total de cerca de 122 ha, 
tendo as áreas intervencionadas sido seleccionadas em função das suas características 
intrínsecas, dos objectivos a alcançar e do desenho experimental definido pelas entidades 
científicas responsáveis pelas acções A.1 e E.4. Para além da gestão de habitats, os 
trabalhos realizados também visaram a criação de condições experimentais para avaliar o 
efeito da roça na flora, vegetação e populações de Phengaris alcon, bem como a 
delimitação das parcelas de intervenção (faixa de cerca de 4-5 m de largura), a redução do 
risco de incêndio e a limpeza de caminhos. Em algumas situações, houve necessidade de 
repetir a intervenção duas vezes (e.g. nas áreas onde se pretendia controlar o Pteridium 
aquilinum). 
 A acção terá continuidade no período pós-LIFE, estimando-se que a intervenção seja 
realizada em cerca de 20 ha em 5 anos (4 ha/ano). 
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  5.1.5 Acção C.2 - Instalação de vedações amovíveis 

 O início da acção estava previsto para Setembro de 2011, mas só ocorreu um mês mais 
tarde com a identificação de algumas áreas a vedar e a sua marcação no terreno com 
estacas. Para a execução das tarefas contou-se com o apoio dos sete trabalhadores 
contratados localmente, os quais instalaram cerca de 8,6 Km de vedações móveis e fixas 
Maio de 2013 (Figura 9): 1,7 Km (19,7%) em Arga, 5,9 Km (68,8%) no Alvão e 1,0 Km (11,8%) 
em Montemuro). Posteriormente, já em 2014, houve necessidade de recorrer a uma 
equipa de Sapadores Florestais na serra do Alvão para reparar uma das vedações do baldio 
de Tourencinho que foi danificada por um incêndio ocorrido no Verão de 2013. 
 

   
Figura 9 - Vedações em Montemuro (esquerda) e Arga (direita). 

 
 Dado que se esperava a instalação de 10 Km de vedações, a execução da acção situou-se 
nos 86%. De qualquer forma, o nível de execução alcançado foi o adequado às 
características das áreas contratualizadas e aos objectivos de gestão definidos, pelo que a 
colocação de mais vedações só para atingir o valor máximo nada acrescentaria ao 
pretendido. 
 O prolongamento da acção esteve relacionado com seis aspectos: a) necessidade de 
articular a instalação das vedações com os pastores/utilizadores dos baldios e gerir as 
situações de conflito; b) maior dispersão e heterogeneidade das áreas de intervenção e 
consequente aumento da complexidade no planeamento e execução da acção; c) demora 
na entrega dos materiais; d) existência de áreas sem acesso por viatura que obrigou ao 
transporte manual dos materiais e equipamentos; e) necessidade de deslocar algumas 
vedações amovíveis; f) manutenção e reparação das vedações. Apesar do prazo previsto ter 
sido ultrapassado e do tempo despendido na execução ter sido superior ao estimado, tal 
facto não condicionou a conclusão atempada do projecto nem afectou a realização das 
outras com as quais se relacionou (e.g. A.1, C.1, C.4 e E.4), mas os constrangimentos 
referidos contribuíram para o aumento dos custos da acção. Além disso, a gestão das 
vedações será ainda executada no período pós-LIFE, segundo as orientações que foram 
definidas com base nos resultados obtidos no âmbito da monitorização (acção E.4). 
 Quanto ao tipo de vedações construídas, refira-se que as fixas tiveram sobretudo 
interesse para os ensaios científicos por serem mais resistentes e eficazes face aos 
objectivos pretendidos. Além das vedações só com arame, foram ainda instaladas outras 
com rede ovelheira de 1,2 m de altura (e.g. nos ensaios científicos) porque oferecem maior 
garantia de protecção. 
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 O uso de betão orgânico para a construção das sapatas de suporte às vedações 
amovíveis teve de ser abandonado porque, após se terem contactado os mentores desse 
tipo de material, conclui-se que a sua fraca resistência ao gado e limitada durabilidade não 
servia os fins a que se destinava. Em alternativa usaram-se duas soluções: i) fabrico próprio 
das sapatas com cimento; ii) aquisição de sapatas em cimento ou PVC reciclado. 
 Em consonância com o plano operacional (acção A.2) a acção centrou-se em 25 unidades 
homogéneas (UH), que perfazem um total de cerca de 86 ha. As vedações foram colocadas 
em função das características intrínsecas de cada UH, dos objectivos a alcançar e do 
desenho experimental definido pelas entidades científicas responsáveis pelas acções A.1 e 
E.4, tendo servido para: i) evitar a perturbação nas áreas de maior sensibilidade e/ou 
proteger determinados habitats e espécies mais susceptíveis ao pastoreio; ii) favorecer os 
urzais-tojais higrófilos em detrimento dos cervunais quando os primeiros estavam mal 
representados no mosaico; iii) recuperar a flora e a vegetação em áreas degradadas pelo 
sobrepastoreio e aumentar o coberto vegetal nos espaços com solo exposto; iv) criar 
condições experimentais para avaliar o efeito de diversas acções sobre os habitats e a sua 
biodiversidade; v) promover o pastoreio no seu interior e garantir a presença do gado 
durante um determinado período de tempo para equilibrar a proporção de ambos os 
habitats no mosaico. 
 Os problemas/danos que ocorreram com as vedações tiveram origem humana directa 
(vandalismo) e indirecta (fogos de Verão), tendo ainda sido motivados pelo gado (bovinos). 
Nessas situações procedeu-se à reparação das vedações, mas também foram removidas 
duas delas no baldio de Montaria (serra de Arga) por estarem bastante danificadas e terem 
cumprido a sua função de recuperação dos habitats. 
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  5.1.6 Acção C.3 - Restauração da hidrologia natural 

 A acção iniciou-se na data prevista (Setembro de 2011) com o reconhecimento de 
campo das áreas prioritárias a intervir e das técnicas requeridas, bem como da sua 
marcação com estacas no terreno. Para a execução das tarefas contou-se com o apoio dos 
sete trabalhadores contratados localmente que tiveram ao seu dispor os equipamentos e 
as ferramentas adquiridos para o efeito, tendo estes construído 143 estruturas até Maio de 
2013. No ano seguinte (Maio de 2014) e com recurso à contratação de Sapadores Florestais 
e uma retroescavadora foi possível estabelecer na serra do Alvão mais nove tabiques e 
reparar/reforçar mais dez estruturas. 
 De acordo com o plano operacional (acção A.2), a área potencial para a execução da 
acção perfazia cerca de 134 ha, pertencentes a 34 unidades homogéneas (UH), mas a 
intervenção incidiu sobre mais de 124 ha (61,2% em Arga, 28,6% no Alvão e 10,2% em 
Montemuro) seleccionados em função das características intrínsecas de cada UH, dos 
objectivos a alcançar e do desenho experimental definido pelas entidades científicas 
responsáveis pelas acções A.1 e E.4. A execução da acção superou as previsões (100 ha) em 
24%, sendo tal facto responsável pelo aumentou dos custos associados à construção e 
instalação de 152 estruturas (144 tabiques e 8 faxinas), 75 das quais em Arga (≈ 76 ha), 42 
no Alvão (≈ 36 ha) e 35 em Montemuro (≈ 13 ha); em média foram criadas 1,2 
estruturas/ha. 
 Entre as diversas técnicas preconizadas no projecto, optou-se pela criação de barreiras 
perpendiculares ao sentido de escorrência da água para elevar o manto freático, através da 
construção de tabiques em madeira ou placas de PVC reciclado e muros de pedra com terra 
e/ou material vegetal. Nas serras de Arga e Alvão foram ainda criadas faxinas, uma técnica 
não prevista, que são formadas por molhos de ramos de árvores/arbustos (e.g. de Salix 
atrocinerea e/ou Betula celtiberica) parcialmente enterrados na horizontal e fixados com 
estacas, tendo por objectivo criar o mesmo efeito que os tabiques em áreas de menor 
declive e reduzir os fenómenos erosivos e o aporte de nutrientes resultantes dos incêndios 
ocorridos a montante. As outras técnicas referidas no projecto (escavar terraços com 
diques, criar reservatórios expostos de água e bombear água para a área) não foram usadas, 
porque as características das áreas contratualizadas não requeriam a sua adopção. 
 O prolongamento da acção para além da data inicialmente prevista deveu-se sobretudo 
a cinco aspectos: i) à maior dispersão e heterogeneidade das áreas contratualizadas que 
motivou um aumento da complexidade no planeamento e execução das tarefas; ii) a 
morosidade do trabalho ser superior à prevista, nomeadamente devido à existência de 
áreas sem acesso por viatura que obrigou ao transporte manual dos equipamentos e 
materiais; iii) o rigor do clima no período de Outono/Inverno não ter permitido que os 
trabalhos decorressem a um ritmo normal; iv) a demora na entrega das placas de PVC 
reciclado; v) a necessidade de efectuar a manutenção/reparação dos tabiques e o 
aperfeiçoamento da técnica de construção. Tal atraso não condicionou a conclusão 
atempada do projecto nem afectou a execução de outras acções com as quais esta se 
relaciona directa ou indirectamente (e.g. C.1, C.2 e C.4). Além disso, esta acção faz parte do 
leque de tarefas que consta no plano de conservação pós-LIFE e que incorpora as 
orientações definidas com base nos resultados obtidos no âmbito da acção E.4. 
 Os resultados obtidos no âmbito da monitorização do efeito das acções permitem aferir 
que as metodologias adoptadas poderão ser replicadas noutros locais em situações 
análogas. 
 Na Figura 10 apresentam-se três imagens das intervenções realizadas. 
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Figura 10 - Tabiques em Arga (superior), Montemuro (meio) e Alvão (inferior). 
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  5.1.7 Acção C.4 - Promoção do pastoreio de percurso 

 O desenvolvimento desta acção assentou na contratualização do serviço de pastoreio 
extensivo de percurso (Figura 11) como forma de promover esta actividade através de uma 
compensação económica a conceder aos pastores e proprietários de gado. Neste sentido, 
celebraram-se 17 contratos de prestação de serviço de pastoreio (três em Arga, cinco no 
Alvão e nove em Montemuro) para um total de 158,3 ha: 76,7 ha (48,5%) em Arga; 40,0 ha 
(25,3%) no Alvão; 41,6 ha (26,2%) em Montemuro. Neste contexto, a área real de 
intervenção situou-se cerca de 58% acima da prevista. As áreas onde se excluiu o pastoreio 
(3,5 ha) foram protegidas por vedações amovíveis ou fixas. 

 

    
Figura 11 - Pastoreio de percurso em Arga (esquerda) e Montemuro (direita). 

 
 No período pós-LIFE prevê-se promover o pastoreio de percurso através da aquisição de 
sete bovinos de raça arouquesa para oferta aos pastores de Montemuro e influenciar a 
concepção de novos programas de medidas agro-ambientais. 
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 5.2 Acções de divulgação 

  5.2.1 Objectivos 

 Para uma divulgação abrangente do projecto destinada aos mais variados tipos de 
público, definiu-se uma estratégia que consistiu na: i) edição de publicações para 
distribuição (folhetos, brochura, guião de exploração, relatório para leigos e caderno de 
boas práticas); ii) produção de materiais para exibição em espaços públicos e eventos 
(documentário e exposição interpretativa), bem como no campo (leitores de paisagem e 
painéis de divulgação); iii) difusão pela internet (website), comunicação social escrita 
(jornais nacionais e regionais, revistas e blogs), televisão (reportagens) e rádio (notícias e 
entrevistas); iv) criação de condições para a divulgação e fruição dos valores naturais das 
áreas do projecto (marcação de percursos interpretativos); v) organização de eventos com 
as comunidades locais; vi) divulgação dos resultados junto da comunidade científica 
(publicação de artigos científicos em revistas internacionais e nacional, bem como 
organização de um workshop para técnicos); vii) criação do logótipo do projecto. 
 
  5.2.2 Acções desenvolvidas 

 A responsabilidade da execução das acções de divulgação recaiu sobre o beneficiário 
coordenador (Quercus), tendo-se recorrido à assistência externa para executar parte das 
tarefas de todas as acções, à excepção da D.5 e D.10. Em todas os materiais de divulgação 
produzidos/editados foram usados os logótipos LIFE, Natura 2000 e projecto HIGRO, bem 
como nos mais variados documentos e bens duradouros. 
 De um modo geral e apesar de algumas discrepâncias entre o previsto e o executado 
para cada acção, os principais objectivos foram alcançados, sendo a apreciação do público 
muito positiva no que respeita à qualidade dos produtos (conteúdos e imagens/ilustrações) 
e organização dos eventos e workshop. 
 A lista de produtos resultantes da execução das acções de divulgação encontra-se na 
Tabela 15. 

  
Tabela 15 – Produtos do projecto relativos às acções D. 

Acção Identificação do produto 

D.1 
9 percursos interpretativos (PI), apoiados por 3 folhetos, 12 leitores de paisagem e 9 placas de 
início de PI 

D.2 7 painéis de divulgação do projecto 

D.3 Website: http://www.higro.org e http://www.higro.pt.vu/ 

D.4 1 folheto, 1 brochura e 1 documentário do projecto 

D.5 

6 comunicados de imprensa, 1 nota de agenda, 14 artigos no Jornal Quercus Ambiente, 1 artigo de 
1 página num jornal nacional (Correio da Manhã), 16 artigos/notícias na imprensa escrita (jornais 
nacionais e regionais, revistas, blogs e sítios da internet), 2 boletins electrónicos da Quercus, 
Divulgação no Facebook de alguns produtos e actividades e 1 calendário 

2 entrevista e 1 notícia de rádio* 

4 reportagens televisivas nos programas "Minuto Verde"*, "Biosfera"*, "Bom Dia Portugal" e 
"Portugal em Direto" 

D.6 Logótipo do projecto 

D.7 1 guião de exploração e 1 exposição interpretativa com 12 painéis e divulgação no Facebook 

D.8 1 relatório não técnico em português e inglês 

D.9 4 artigos científicos 

D.10 3 convites para os eventos com as comunidades locais e fotografias 

D.11 1 workshop para técnicos (cartaz, banner, evento no Facebook, resumo das comunicações) 

D.12 Caderno de boas práticas em português e inglês 

http://www.higro.org/
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5.2.2.1 Acção D.1 - Criar e instalar uma rede de leitores de paisagem de 
     montanha interligada com percursos interpretativos divulgados ou  
     iniciados em estabelecimentos comerciais locais 

 No âmbito desta acção alcançaram-se os seguintes resultados: a) marcação de nove 
percursos interpretativos (PI) de pequena rota (dois em Arga, dois no Alvão e cinco em 
Montemuro), em vez dos quatro previstos; b) instalação de 12 leitores de paisagem (três 
em Arga, dois no Alvão e sete em Montemuro), tal como o esperado; c) edição de um 
folheto de apoio aos percursos interpretativos por cada SIC, num total de três, em vez dos 
quatro previstos. Na prática, a redução do número de folhetos é totalmente irrelevante, 
porque o de Montemuro tem quase o dobro da dimensão dos demais, uma vez que abarca 
toda a informação de cinco percursos (mais do que os marcados nos outros dois SIC). Pelos 
mesmos motivos, o número de exemplares editado foi de 6.000 (2.000/folheto), em vez 
dos 8.000 (2.000/folheto) previstos, considerando-se que neste aspecto também foram 
alcançados os objectivos traçados. 
 Os folhetos foram amplamente distribuídos pelos estabelecimentos comerciais locais, 
Municípios, Juntas de Freguesia, Museus, Centros de Educação Ambiental, membros da CA 
e CC, entre outros, bem como nos locais de exibição da exposição (acção D.7) e no 
workshop para técnicos (acção D.11). A versão digital dos folhetos está ainda disponível no 
sítio do projecto na internet (http://higro.org/publicacoes/). 
 A marcação dos PI foi concluída em Setembro de 2012, muito embora a posteriori 
tivesse sido preciso alterar a numeração dos mesmos na serra de Arga e mudar a sinalética 
das placas de início de percurso (Figura 12) para conciliar as marcações com outras já 
existentes, ou a marcar no terreno por outras entidades (e.g. municípios). Em Julho de 2013 
tinham sido instalados no terreno nove leitores de paisagem, tendo os restantes três em 
falta na serra de Arga sido colocados em Setembro de 2013. Ainda em Setembro de 2013 
deu-se por concluída a acção com a publicação dos três folhetos de apoio aos PI. 
 

  

Figura 12 - Placa de início de PI e leitor de paisagem em Arga. 
 

 Os atrasos verificados na conclusão desta acção não condicionaram a implementação 
das restantes, os quais se ficaram a dever essencialmente à necessidade de: a) marcar mais 
percursos pedestres do que o previsto; b) articular a criação e marcação dos PI com as 
entidades promotoras de iniciativas análogas (e.g. municípios e associações locais);              
c) esperar por condições adequadas para a obtenção de imagens esteticamente mais 
atractivas; d) fazer um tipo de leitor de paisagem mais completo em termos de informação 
sobre as particularidades de cada local (e.g. flora, fauna, ameaças, esquema da vegetação, 
efeitos das acções de gestão) e, por conseguinte, aguardar pela recepção das informações 
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obtidas no âmbito das acções A.1 e E.4. O tempo requerido para a elaboração/revisão dos 
textos, a correcção dos esquemas da vegetação por parte do IPB-CIMO e ICETA-CIBIO e a 
selecção das espécies, imagens e ilustrações também se revelou bastante superior ao 
inicialmente previsto. 
 Os inconvenientes decorrentes dos atrasos são atenuados pelo facto da utilização das 
estruturas/materiais criados perdurar para além do tempo de vigência do projecto. Além 
disso, a quantidade e qualidade da informação e imagens constante nos folhetos e leitores 
de paisagem (LP) é claramente superior à que estava disponível na data inicialmente 
prevista para a conclusão da acção (Março de 2012), nomeadamente no que se refere às 
espécies de flora e invertebrados existentes em cada local, resultados dos efeitos das 
acções de conservação activa e distribuição da flora ao longo do gradiente de humidade 
que consta nos perfis de vegetação dos LP.  Neste contexto, os resultados previstos foram 
largamente superados com apenas um acréscimo de cerca de 9% nos custos. 
 No período pós-LIFE estão a ser estabelecidas parcerias com os municípios para articular 
a divulgação e dinamização dos PI, bem como a partilhar da sua manutenção. Sempre que 
possível, os PI deverão integrar a rede de percursos de cada município como já sucede em 
Castro Daire (serra de Montemuro). 
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5.2.2.2 Acção D.2 - Instalação de quatro painéis de divulgação projecto 

 No âmbito desta acção foram instalados sete painéis de divulgação do projecto (dois em 
Arga, dois no Alvão e três em Montemuro), ou seja, 75% acima do previsto (quatro painéis). 
Em Dezembro de 2011 instalaram-se seis painéis em pontos estratégicos acessíveis e 
visíveis pelo público (dois em cada SIC), isto é, em pontos centrais das povoações e nos 
próprios terrenos, evitando os locais mais susceptíveis ao vandalismo, tendo o séptimo sido 
colocado em Setembro de 2012. O ligeiro atraso na colocação dos painéis previstos para 
Setembro de 2011 não teve consequências negativas, nem afectou o desenvolvimento de 
outras acções, tendo os resultados obtidos superado largamente os previstos. 
 De seguida apresenta-se a localização dos painéis (Figura 13). 

 SIC Serra de Arga:  Montaria e Baldio de Arga de Cima. 

 SIC Alvão/Marão: Afonsim e Tourencinho. 

 SIC Serra de Montemuro: Campo Benfeito, Baldio de Faifa e Baldio de Gosende, 
Gosendinho, Peixeninho e Codeçal. 
    

   
Figura 13 - Painéis de divulgação do projecto no Alvão (esquerda) e Montemuro (direita). 

 
 A necessidade de contratualizar novos terrenos para o projecto teve como consequência 
uma maior dispersão dos mesmos, pelo que se considerou importante aumentar o número 
de painéis de divulgação para identificar convenientemente as áreas. Com uma boa gestão 
do orçamento previsto, nomeadamente através da escolha de uma empresa local para 
fazer as estruturas em madeira, foi possível criar sete painéis sem que o mesmo fosse 
alcançado. 
 No período pós-LIFE será efectuada a manutenção dos painéis em parceria e articulação 
com os municípios onde estes se encontram instalados. 
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   5.2.2.3 Acção D.3 - Produção e manutenção da website do projecto 

 A acção consistiu na produção e manutenção da website do projecto (Figura 14), cuja 
activação ocorreu na data prevista (Fevereiro de 2011) com uma versão em português 
(http://www.higro.org) e outra em inglês (http://www.higro.pt.vu/). De um modo geral, a 
actualização foi realizada com frequência mensal e/ou quando existiam informações 
relevantes a divulgar. Até Junho de 2014, a versão portuguesa recebeu cerca de 20.000 
visitas, ou seja, em média 500 visitas/mês (16 visitas por dia), o que corresponde a 50% do 
esperado (1.000 visitas mensais). Esta discrepância poderá estar relacionada com o (menor) 
interesse do público pelo tema e com o facto da estimativa inicial se ter revelado elevada, 
uma vez que o projecto teve uma forte componente de divulgação e, na apreciação da CE, 
os conteúdos e a imagem da website têm boa qualidade. 
 

  

Figura 14 - Website do projecto HIGRO. 

 
 A versão inglesa com a configuração actual (mais completa e idêntica à versão 
portuguesa) foi concluída em Outubro de 2012 e desde essa altura até ao final do projecto 
recebeu cerca de 400 visitas, numa média de 20 visitas/mês. Este baixo valor é natural, 
tendo em conta que a divulgação do projecto teve maior expressão em Portugal e Espanha 
e neste último país o idioma nacional é minimamente entendível. 
 Deste modo, considera-se que o sítio da internet cumpriu e irá continuar a cumprir a 
função para a qual foi criado. No período pós-LIFE, a Quercus continuará a efectuar 
actualizações semestrais e/ou quando existiam informações relevantes a divulgar. 
 

http://www.higro.org/
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   5.2.2.4 Acção D.4 - Produção de um folheto e de uma brochura de divulgação do 

     projecto 

 No âmbito da acção, além do esperado folheto e brochura, foi produzido um 
documentário (Figura 15) que não estava inicialmente previsto. Como o documentário 
implicava um orçamento superior ao aprovado, a autorização para a sua realização foi 
solicitada e concedida pela CE no decurso do projecto. 
 

 
Figura 15 - Filmagens do documentário. 

 
 As versões digitais do folheto e da brochura estão disponíveis no sítio do projecto 
(https://higro.files.wordpress.com/2011/02/folheto-higro_baixa-resoluc3a7c3a3o.pdf e 
https://higro.files.wordpress.com/2011/02/brochura_higro.pdf, respectivamente), no qual 
existe ainda uma ligação à website da Quercus onde se encontram as duas versões 
(português e legendada em inglês) do documentário (http://www.quercustv.pt/projectos-
internos/conservacao-da-biodiversidade/257-documenta-rio-projecto-higro). Além da 
internet, o folheto e a brochura foram amplamente distribuídos nos mais variados sítios, 
nomeadamente da área de influência do projecto (e.g. Municípios, Juntas de Freguesia, 
Museus, Centros de Educação Ambiental), nos eventos com as comunidades locais (acção 
D.10), nos pontos de exibição da exposição (acção D.7) e nos workshops (acções D.11 e E.8), 
bem como aos membros da CA e CC, entre outros interessados no tema. 
 O folheto e a brochura foram editados em Março de 2012, sendo a tiragem igual à 
prevista na descrição da acção, respectivamente de 2.000 e 1.500 exemplares. O atraso de 
cerca de três meses na edição do folheto e da brochura não comprometeu o 
desenvolvimento do projecto, nem interferiu com outras acções, e ficou-se essencialmente 
a dever ao facto de ter sido necessário mais tempo que o previsto para a obtenção de 
imagens de paisagem esteticamente mais atractivas devido à escassa precipitação ocorrida 
durante o Outono/Inverno de 2011/2012.  
 Em Setembro de 2012 foi disponibilizada uma versão preliminar do documentário que se 
usou em várias acções de divulgação pública (e.g. nas acções D.10 e E.8) e nas reuniões da 
CA, como complemento a uma apresentação PowerPoint mais completa sobre o projecto e 
os resultados obtidos. A versão final ficou disponível em Setembro de 2013 e foi usada em 
todas as iniciativas públicas (e.g. workshop para técnicos e exibição da exposição) e reunião 
da CA entretanto ocorridas, sendo o documentário exibido publicamente em oito ocasiões.  
 A dilatação do prazo para a conclusão do documentário ficou-se a dever ao facto de se 
ter considerado pertinente incluir alguns resultados obtidos nos trabalhos realizados nas 
acções A.1 e E.4. As desvantagens inerentes ao menor período de tempo de exibição da 
versão final do documentário até 30/6/2014 foram, de algum modo, compensadas pela 
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melhoria dos conteúdos relacionados com a inclusão de resultados obtidos nas acções A.1 
e E.4. Para além do acréscimo de qualidade, tal facto confere maior actualidade ao 
documentário, mesmo no período pós-LIFE durante o qual continuará a servir de meio de 
difusão do projecto, assim como os outros materiais de divulgação publicados no âmbito 
desta acção. 
 Face ao exposto, considera-se que a execução da acção foi superior à prevista com a 
inclusão do documentário. Em relação à qualidade dos materiais produzidos obtiveram-se 
reacções bastante positivas junto dos técnicos e do público não técnico. 
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   5.2.2.5 Acção D.5 - Promoção geral do projecto através de artigos na  
     comunicação social e publicações diversas 

 Os resultados previsos na descrição da acção e na tabela final de indicadores (tabela 5 - 
Comunicação social e outras formas de comunicação e divulgação dos trabalhos), bem 
como os obtidos no decurso do projecto encontram-se resumidos no Tabela 16. 
 

Tabela 16 - Resultados previstos e obtidos no âmbito da acção D.5. 

Descrição 
Previsto 

Executado Observações Descrição das 
acções 

Tabela de 
indicadores 

Comunicados de imprensa 7 12 7 Como o previsto 

Artigos no Jornal Quercus 
Ambiente (QA) 

17  14 Menos 3 artigos 

Artigo em jornal nacional 1 de 2 páginas  1 de 1 página Menos 1 página 

Notícias na imprensa escrita 20  16 Menos 4 notícias 

Reportagens televisivas 3  4 Mais 1 reportagem 

Notícias/entrevistas de rádio 0 8 3 
Mais 3 notícias/ 
entrevistas 

Boletins electrónicos da 
Quercus 

0 0 2 Nova tarefa 

Divulgação no Facebook 0 0 1 Nova tarefa 

Calendário 0 0 1 Nova tarefa 

Artigos diferençados por imprensa nacional, regional e internet 

Artigos para o público em geral 
na imprensa nacional 

 8 16* O dobro do previsto 

Artigos para o público em geral 
na imprensa regional 

 6 4** 
Menos 2 artigos (redução 
de 1/3) 

Artigos na internet  10 11*** Mais 1 artigo (mais 10%) 

* 14 notícias no Jornal Quercus Ambiente + 1 notícia no suplemento "Domingo" do Correio da Manhã + 1 
artigo na revista O Segredo da Terra. 
** 1 notícia na versão digital do Notícias de Resende + 1 notícia no Jornal A Voz de Trás-os-Montes + 1 notícia 
no Jornal Mensagens Aguiarenses + 1 artigo na revista Zimbro. 
*** 8 notícias em diversos blogs e sítios da internet + 1 notícia no Correio da Manhã + 1 notícia no Diário de 
Notícias + 1 notícia na "Ecosfera" (Jornal Público). 
 

 Durante a execução do projecto teve-se sempre como referência a informação que 
constava na descrição da acção, pelo que, seguindo o mesmo critério na comparação entre 
o previsto e o realizado, conclui-se que a execução foi inferior ao esperado no número de 
artigos do Jornal Quercus Ambiente, no número de páginas do artigo em jornal nacional e 
nas notícias na imprensa escrita, mas houve mais uma reportagem televisiva, três 
notícias/entrevistas de rádio, dois boletins electrónicos, divulgação no Facebook e um 
calendário. No que respeita à comparação com a tabela de indicadores previstos para a 
imprensa nacional, regional e internet, verificou-se uma redução no número de artigos na 
imprensa regional e um acréscimo na imprensa nacional e internet.  
 Os resultados obtidos na comunicação social escrita estão identificados na Tabela 17 e 
disponíveis na website do projecto  (http://higro.org/comunicacao_social/). Após a 
conclusão do projecto ainda foi publicado um artigo na revista "O Segredo da Terra" em 
Dezembro de 2014 sobre as boas práticas de conservação dos habitats, apesar de não ter 
sido contabilizado como resultado no âmbito deste relatório. 
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Tabela 17 - Resultados obtidos no âmbito da comunicação social escrita. 

Data Tipo de publicação Identificação 

* 
Âmbito nacional 

6 comunicados de imprensa (* 1º: 03/11/2010; 2º: 02/01/2012;          
3º: 06/11/2012; 4º: 06/09/2013; 5º 10/12/2013; 6º: 02/06/2014) 

30/04/2013 1 nota de agenda 

 
Jornal nacional 

14 artigos no Jornal Quercus Ambiente (10.000 exemplares) 

15/01/2012 
1 notícia de uma página no suplemento "Domingo" do Correio da 
Manhã (venda média de 124.819 exemplares diários em 2011) 

26/05/2012 
Jornal nacional na 
internet 

1 notícia na versão digital do Correio da Manhã 

26/05/2012 1 notícia na versão digital do Diário de Notícias 

08/09/2012 1 notícia na "Ecosfera", secção da versão digital do Público 

10/2013 
Revista 

1 artigo na revista O Segredo da Terra (1.000 exemplares) - âmbito 
nacional 

06/2014 1 artigo na revista Zimbro (âmbito regional) 

28/05/2012 

Jornal regional 

1 notícia na versão digital do Notícias de Resende 

15-11-2012 1 notícia no Jornal A Voz de Trás-os-Montes (versão em papel e digital) 

20/11/2012 1 notícia no Jornal Mensagens Aguiarenses 

 Blogs e sites 8 notícias em diversos blogs e sítios da internet 

4 e 5/2013 Boletim electrónico 2 boletins electrónicos da Quercus (24/04/2013 e 02/05/2013) 

 Rede social Divulgação no Facebook de alguns produtos e actividades** 

01/2014 Calendário Divulgação no calendário da Quercus para 2014  

** https://www.facebook.com/media/set/?set=a.461207103974837.1073741831.196137027148514&type=3 

 
 As ligações de acesso às quatro reportagens televisivas nos programas "Bom Dia 
Portugal" (7/11/2013), "Portugal em Direto" (5/11/2013), "Biosfera" (3/11/2013) e  
"Minuto Verde" (15/10/2013), bem como a menção ao projecto HIGRO no "Biosfera" do dia 
6/3/2012, estão disponíveis na website do projecto (http://higro.org/tv/). A 4/11/2010 foi 
gravada e emitida uma entrevista à Marcoense FM (http://www.marcoensefm.com/) e a 
3/4/2012 o Prof. Dr. Carlos Aguiar (membro da CC) fez menção ao HIGRO na entrevista que 
concedeu à Rádio Montemuro (http://www.radiomontemuro.com/), mas não foi possível 
obter a gravação de ambas as emissões apesar das diligências efectuadas junto dessas 
emissoras de rádio. Assim, apenas foi possível obter cópias  dos programas "Minuto Verde" 
e "Biosfera" (3/11/2013), bem como da notícia na Rádio Clube Aguiarense (2/6/2014) sobre 
o workshop para técnicos (acção D.11).  
 A redução em algumas tarefas foi, em grande parte, compensada pelo acréscimo de 
outras, de modo que se considera que, no cômputo geral, o desempenho na promoção 
geral do projecto está próximo do esperado e foi ajustado às diferentes fases de 
implementação do HIGRO. A emissão de comunicados de imprensa e notícias foi efectuada 
sobretudo quando existiam novidades relevantes a divulgar, sendo a sua frequência não 
uniforme ao longo do projecto. 
 No período pós-LIFE continuar-se-á a fazer a divulgação na comunicação social, estando 
prevista a publicação de, pelo menos, uma notícia anual no Jornal "Quercus Ambiente". 
 
 
 
  

http://www.marcoensefm.com/
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   5.2.2.6 Acção D.6 - Produção do logótipo do projecto 

 A acção consistiu na produção do logótipo do projecto (Figura 16), o qual foi 
apresentado em Dezembro de 2010, ou seja, dentro do prazo previsto. Por conseguinte, 
foram cumpridos todos os objectivos sem atrasos. 
 O logótipo foi usado em todos os materiais produzidos e iniciativas de divulgação do 
projecto. 
 

 
Figura 16 - Logótipo do projecto HIGRO. 
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   5.2.2.7 Acção D.7 - Produção de uma exposição interpretativa sobre gestão  
     activa de espaços de montanha, acompanhada por um guião de  
     exploração pedagógica 

 Tal como o previsto, produziu-se uma exposição com 12 painéis (Figura 17) e um guião 
de exploração pedagógica (https://higro.files.wordpress.com/2011/02/frente-folheto-
desdobrc3a1vel-higro-br_vf_br2.jpg e https://higro.files.wordpress.com/2011/02/verso-
folheto-desdobrc3a1vel-higro-br_vf_br2.jpg) com 5.000 exemplares sobre os habitats 
prioritários de montanha e os valores naturais que encerram, as acções desenvolvidas no 
âmbito do projecto para manter a integridade ecológica dos espaços e alguns resultados 
obtidos na sequência dos estudos efectuados. 
 

 

Figura 17 - Exposição em exibição na Junta de Freguesia de Arga de Cima (serra de Arga). 
 
 Apesar do atraso verificado na produção dos materiais e da consequente redução do 
tempo de exibição, entre 22/7/2013 e 30/6/2014, a exposição esteve patente ao público 
em 17 locais e foi visitada por 5.122 pessoas, ou seja, ligeiramente acima dos 5.000 alunos 
de escolas secundárias que constavam na tabela final de indicadores (tabela 7 - actividades 
educativas). A exposição percorreu todas as áreas de influência do projecto e ainda outros 
locais desde Bragança a Setúbal, mais concretamente e por ordem cronológica: o Museu 
Municipal de Vila Pouca de Aguiar (22/7 a 22/8/2013); a Junta de Freguesia de Arga de 
Cima (31/8/2013); o CISA - Centro de Interpretação da Serra d'Arga (2/9 a 8/10/2013); a 
Feira ObservaNatura (12 e 13/10/2013); a Biblioteca do Centro Municipal de Cultura de 
Castro Daire (16/10 a 1/11/2013); a Sede do núcleo regional da Quercus em Ourém 
(06/11/2013); a Escola Superior Agrária de Castelo Branco (11 a 15/11/2013); a UTAD - 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (18 a 22/11/2013); a Sede do Parque Natural 
do Alvão em Vila Real (25/11 a 18/12/2013); o CMIA - Centro de Monitorização e 
Interpretação Ambiental de Viana do Castelo (06 a 29/01/2014); o Centro de Informação e 
Interpretação do Parque Natural do Alvão em Mondim de Basto (03/02 a 20/3/2014); o 
Centro Escolar de Resende (20/3 a 22/4/2014); o Auditório Municipal de Castro Daire 
(23/4/2014); o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil em Baião (23/4 a 8/5/2014); a 
Escola Superior Agrária de Bragança (12 a 29/5/2014); o Auditório da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar (30/05/2014); e a Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (6/6 a 31/7/2014). A divulgação da exposição foi realizada através da 
webpage do HIGRO, da criação cartazes e eventos no Facebook, bem como pelas entidades 
gestoras dos espaços onde esteve patente ao público. 
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 O número de visitantes por tipos de locais encontra-se no Tabela 18, sendo de destacar 
cerca de 3.000 alunos e professores de escolas secundárias, 1.470 do ensino superior, 230 
de escolas primárias e outros tipos de visitantes (cerca de 420). 
 

Tabela 18 - Número de visitantes por tipos de locais onde a exposição foi exibida. 

Locais 
Nº de 

visitantes 
Observações  

Escolas secundárias 1.660  Alunos e professores 

Centros Ambientais / Museus / Bibliotecas 1.343 
Sobretudo alunos e professores de 
escolas secundárias 

Ensino superior 1.470  Alunos e docentes 

Sede de Área Protegida 230  Sobretudo alunos da escola primária 

Eventos (Workshop / Feira de Ambiente) 410  Público em geral 

Outros 9  Público em geral 

TOTAL 5.122   

 
 Como referido anteriormente, a primeira exibição da exposição ocorreu a 22/7/2013 em 
Vila Pouca de Aguiar, tendo a inauguração propriamente dita  acontecido a 31/8/2013 em 
Arga de Cima durante a realização do evento com as comunidades locais (acção D.10). A 
exibição da exposição e distribuição do guião contou com o apoio dos Municípios, Áreas 
Protegidas, Escolas, Universidades e núcleos regionais da Quercus. 
 O atraso verificado na conclusão da acção não condicionou a obtenção dos resultados 
esperados (5.000 visitantes), nem o desenvolvimento das restantes acções. Este demora 
ficou a dever-se essencialmente: a) à necessidade de aguardar pelas informações da acção 
A.1 (e.g. sobre a flora e os invertebrados presentes nas áreas do projecto) para poder 
seleccionar as espécies mais características dos ambientes higrófilos, elaborar os 
respectivos textos e escolher/fazer as imagens das mesmas; b) ao interesse em incorporar 
no guião alguns dos resultados obtidos nos estudos sobre os efeitos das acções de 
conservação activa (acção E.4). 
 Neste contexto, considera-se que a acção foi integralmente concluída com sucesso, 
sendo o número de visitas à exposição ligeiramente superior ao previsto. Em relação à 
qualidade dos materiais produzidos obtiveram-se reacções bastante positivas junto dos 
técnicos e do público não técnico. 
 Após a conclusão do projecto, a acção continuou a ser desenvolvida no Centro de 
Educação Ambiental Quinta do Passo (Gondomar), sito em Gondomar, e entre 1 e 30 de 
Setembro de 2014 foi visitada por 694 pessoas; no entanto, este valor não foi contabilizado 
como resultado do projecto porque foi obtido no período pós-LIFE. Deste modo, a 
exposição continuará a ser um veículo de difusão a manter no período pós-LIFE, 
nomeadamente em escolas, centros de interpretação, autarquias, entre outros locais. 
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   5.2.2.8 Acção D.8 - Elaboração do relatório para leigos (Layman report) 

 A acção foi concluída em Junho de 2014 com a impressão de 500 exemplares (tiragem 
prevista) da versão portuguesa e 100 exemplares da versão inglesa, encontrando-se o 
relatório não técnico em formato electrónico no sítio do projecto na internet 
(http://higro.files.wordpress.com/2011/02/relatc3b3rio-nc3a3o-tc3a9cnico.pdf). Em 
relação ao título da publicação, optou-se por "relatório não técnico" porque é mais 
facilmente apreensível pelo público-alvo.  
 Devido à dimensão da publicação e ao facto da distribuição ser feita essencialmente em 
território nacional e Espanha, optou-se por publicar em separado as duas versões, sendo a 
tiragem dos exemplares em português superior à versão inglesa. A existência de uma 
versão em inglês na internet (https://higroe.files.wordpress.com/2014/10/layman-
report.pdf) irá permitir uma maior difusão das acções e dos resultados obtidos junto dos 
potenciais interessados que não dominam o idioma nacional. 
 Dada a dispersão das áreas do projecto em cada SIC era inviável apresentar um mapa 
detalhado com todas as áreas, pelo que se optou por usar apenas um mapa genérico do 
país com a localização dos três SIC. 
 O prolongamento de seis meses para a conclusão da acção deveu-se sobretudo à 
tentativa de contratualizar mais área para o projecto (acção B.1) e à consolidação de duas 
acções de conservação activa (C.1 e C3.), cujos resultados finais figuram neste documento. 
Deste modo, obteve-se uma publicação com os dados finais do projecto sem que o atraso 
tenha comprometido a sua conclusão, ou sequer o término das demais acções em tempo 
útil. Além disso, obtiveram-se reacções bastante positivas junto do público-alvo no que 
concerne aos conteúdos, ilustrações e imagens da publicação. 
 A distribuição foi efectuada junto dos membros da CA, da CC, dos representantes dos 
baldios, proprietários privados e demais público interessado. No período pós-LIFE 
continuar-se-á a distribuição do documento, nomeadamente junto dos potenciais 
apoiantes das acções que serão desenvolvidas (e.g. ONGA internacionais). 
 Neste contexto, considera-se que a acção foi integralmente concluída com sucesso.  
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   5.2.2.9 Acção D.9 - Produção de artigos científicos 

 Como a elaboração de artigos científicos carece de resultados consistentes e as 
alterações significativas na flora e vegetação podem demorar algum tempo a serem 
comprovadas, foi-se constatando com o decorrer dos trabalhos que a previsão de submeter 
o primeiro artigo até Junho de 2012 não era viável, nomeadamente devido à fenologia das 
espécies. Ponderou-se ainda a possibilidade de elaborar um artigo com os primeiros 
resultados da campanha de monitorização de 2012 em Montemuro, mas as alterações 
ocorridas na flora e vegetação em apenas um ano não foram suficientemente relevantes e, 
por conseguinte, não justificaram a tentativa de preparação e submissão de um artigo; a 
inexistência de dados de monitorização em 2012 para as serras de Arga e Alvão, fruto do 
atraso na execução da acção A.1, também contribuiu para a ausência de informações que 
pudessem, ou não, comprovar as tendências verificadas em Montemuro. 
 Os primeiros resultados do ensaio 2 realizado em Montemuro abriam boas perspectivas 
para a elaboração de um artigo, mas a complexidade do tratamento de dados e a 
disponibilidade de tempo por parte da equipa do IPB-CIMO para o executar foram 
protelando a submissão do primeiro artigo até ao dia 25/04/2014 na revista Biodiversity 
and Conservation.  Após a reformulação do artigo efectuou-se nova submissão ao Journal of 
Insect Conservation no dia 04/08/2014, sob o título "Understanding anthropic indirect 
effects on stenoecious butterfly Phengaris alcon". 
 Neste contexto, no período de vigência do projecto submeteu-se a publicação apenas 
um dos quatro artigos previstos, mas esta dificuldade foi ultrapassada durante o mês de 
Outubro de 2014. Assim, o segundo artigo, elaborado pela equipa do ICETA-CIBIO, foi 
submetido à revista Applied Vegetation Science no dia 06/10/2014, sob o título "Evaluating 
an UAV-based approach for rapid assessment of habitat extent and condition in fine-scale 
mosaics under changing land use". O terceiro artigo, referente aos resultados do ensaio 4 
realizado em Montemuro, foi submetido à revista Silva Lusitana no dia 24/10/2014, sob o 
título "Recuperação de Erica tetralix e E. ciliaris na serra de Montemuro: duas espécies 
próximas da extinção local". O quarto artigo, produzido pela equipa do ICETA-CIBIO, foi 
submetido à revista Journal of Rural Studies no dia 24/10/2014, sob o título "The collapse 
of traditional pastoralism and the conservation of EU priority habitats through active 
management – examples and lessons from Mediterranean mountain systems in Portugal". 
De realçar que o teor do primeiro e terceiro artigos estão reproduzidos no relatório final de 
monitorização entregue em Dezembro de 2013 pelo IPB-CIMO. 
 Apesar do indesejável atraso na submissão dos quatro artigos previstos, três deles além  
da data de conclusão do projecto, no âmbito do HIGRO obtiveram-se resultados suficientes 
para a sua elaboração e a divulgação dos mesmos irá permanecer quando forem publicados. 
As dificuldades e atrasos anteriormente descritos não condicionaram o desenvolvimento 
das restantes acções do projecto. 
 No período pós-LIFE é expectável que seja submetido mais um artigo científico com os 
resultados do projecto sobre invertebrados. 
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   5.2.2.10 Acção D.10 - Promoção de eventos com comunidades locais 

 No âmbito da acção realizaram-se três eventos com as comunidade locais para 
apresentação do projecto em sessões públicas, um em cada SIC (Figura 18), dos quatro que 
estavam previstos. Na proposta inicial previa-se mais um evento, porque as áreas que se 
esperavam contratualizar formavam quatro núcleos e no SIC Alvão/Marão os dois núcleos 
situavam-se algo distantes e em concelhos diferentes. Assim, para esse SIC tinha-se 
proposto a realização de dois eventos, de modo a evitar a deslocação dos residentes de 
uma população até à outra e reunir na mesma iniciativa comunidades que têm dinâmicas 
próprias. Com a exclusão dos terrenos do concelho de Vila Real e a concentração da quase 
totalidade da área do SIC Alvão/Marão no concelho de Vila Pouca de Aguiar, tornou-se 
possível e desejável realizar apenas um evento com todas as comunidades locais que vivem 
próximas umas das outras e que se conhecem bem. 
 

   
Figura 18 - Evento com as comunidades locais de Montemuro (esquerda) e Arga (direita). 

 
 Os três eventos realizaram-se a 26/05/2012 (serra de Montemuro), 11/11/2012 (serra 
do Alvão) e 31/08/2013 (serra de Arga), tendo o número de participantes sido na ordem 
dos 180 (60 participantes/evento). Na proposta inicial previa-se o envolvimento de 300 
pessoas em quatro eventos, ou seja, 75 participantes/evento, pelo que em termos médios 
os valores alcançados foram cerca de 20% inferiores aos esperados. A redução de 
participantes está relacionada com vários aspectos, mas sobretudo com a indisponibilidade 
de tempo por parte de alguns interessados que tinham os seus afazeres inadiáveis (e.g. 
agricultores/pastores) e com o número reduzido de residentes nessas comunidades locais. 
Contudo, nessas iniciativas participaram residentes nas povoações que aderiram ao HIGRO, 
inclusive pastores que integram as áreas de intervenção, membros da CC e CA (municípios, 
associações de baldios, ICNF, APA), juntas de freguesia, gestores de baldios e terrenos 
particulares, comunicação social regional, sócios dos núcleos regionais da Quercus, técnicos 
que integram a equipa científica responsável pela execução das acções A.1 e E.4., entre 
outros. 
 A divulgação das iniciativas foi realizada através de: a) convites pessoais por telefone;   b) 
convites por correio eléctrónico; c) boletins electrónicos da Quercus (18 e 25/5/2012 para o 
evento de Montemuro); d) da website do projecto HIGRO (http://higro.org/eventos/); e) de 
comunicados de imprensa na website da Quercus; f) do jornal “Quercus Ambiente” nº 53, 
57 e 61; g) do sítio na internet do município de Caminha (evento da serra de Arga). 
 O evento de Montemuro foi mencionado na imprensa nacional, mais concretamente nas 
versões electrónicas dos seguintes jornais: Diário de Notícias 
(http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2546827&page=-1) e Correio 
da Manhã (http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/quercus-alerta-para-o-

http://higro.org/eventos/
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2546827&page=-1
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perigo-das-mini-hidricas-no-rio-paiva.html). Foi ainda produzido um vídeo que está 
disponível na internet (http://player.vimeo.com/video/43821128 e 
http://higro.org/eventos/). O evento do Alvão foi referido nos jornais regionais "Mensagem 
Aguiarenses" e "A Voz de Trás-os-Montes" 
(http://www.avozdetrasosmontes.com/noticias/index.php?action=getDetalhe&id= 8611). 
A iniciativa na serra de Arga foi referida no Blogue do Minho 
(http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/1622865.html), no Blogue Esposende Altruísta 
(http://esposendealtruista.blogspot.pt/2013/09/municipio-de-caminha-projeto-para.html), 
cuja notícia foi entretanto eliminada da internet, e no Semanário digital de Afife 
(http://afifedigital.blogs.sapo.pt/2013/09/08/). 
 Conforme programado, os eventos iniciaram-se com uma breve apresentação do 
projecto em salas/auditórios (Centro Municipal de Cultura de Castro Daire e sedes das JFA e 
JFAC), seguida de deslocações aos terrenos contratualizados (Campo Benfeito e baldios de 
Afonsim e Arga de Cima); no entanto, no SIC Serra de Arga optou-se por inverter a ordem 
de acontecimentos de modo a facilitar a inauguração da exposição do projecto HIGRO e 
potenciar a presença de um maior número de participantes na apresentação que decorreu 
na sede da JFAC. As visitas de campo foram acompanhadas pela coordenação do projecto e 
por especialistas em flora e invertebrados, no âmbito das quais se descreveu in loco o 
projecto HIGRO de forma pormenorizada, com exemplos concretos e alusão aos objectivos 
e resultados esperados/obtidos. Os residentes locais (proprietários e pastores) foram 
estimulados a partilhar as suas experiências e conhecimentos sobre os métodos de gestão 
tradicionalmente adoptados nos terrenos onde ocorrem os habitats higrófilos, tendo sido 
essa troca de experiências bastante profícua. O almoço/lanche com cozinha tradicional da 
região permitiu o convívio entre os participantes e o estreitar de relações. 
 O evento de Montemuro, que teve o apoio do município de Castro Daire, também 
integrou as comemorações do 20º aniversário do Programa LIFE da União Europeia, 
durante o qual se efectuou a apresentação de dois projectos LIFE+: a) HIGRO no SIC Serra 
de Montemuro; b) ECÓTONO (Gestão de habitats ripícolas para a conservação de 
invertebrados ameaçados) no SIC Rio Paiva. A CMVPA, JFA (Serra do Alvão), CMC e JFAC 
(Serra de Arga) concederam vários tipos de apoio às iniciativas, nomeadamente logísticos, 
que foram determinantes para o sucesso das mesmas. 
 A promoção de eventos com as comunidades locais estava inicialmente prevista para 
Setembro de 2011, altura em que era expectável concluir a assinatura dos contratos de 
compensação única. Dadas as dificuldades sentidas na contratualização das áreas, entre 
outros aspectos, houve necessidade de prolongar a acção até que estivessem reunidas as 
condições adequadas à sua realização, ou seja, até que o desenvolvimento dos trabalhos de 
campo ajudassem a dissipar as dúvidas sobre o que se pretendia implementar. Esta 
estratégia de ganhar antecipadamente a confiança dos residentes, deu os seus frutos e 
todos os eventos decorreram extremamente bem e sem quaisquer tipo de problemas. Por 
conseguinte, considera-se que o atraso na execução da acção não teve consequências 
negativas sobre as demais nem interferiu com os objectivos do projecto. 
 Além dos três eventos referidos, no âmbito das acções B.1 e C.4, foram realizadas 
reuniões em 22 povoações com os gestores dos baldios, tendo ainda sido efectuadas 
sessões públicas em sete dessas aldeias e estabelecidos dezenas de contactos pessoais, 
durante as quais se descreveram de forma mais ou menos detalhada os objectivos e os 
resultados esperados, bem como explicado o teor dos contratos de compensação única e 
da prestação de serviços para a promoção do pastoreio. Merece ainda referência o apoio 

http://player.vimeo.com/video/43821128
http://higro.org/eventos/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.461207103974837.1073741831.196137027148514&type=3
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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concedido a uma aluna da região da serra de Montemuro através da cedência de imagens e 
textos para a elaboração de um trabalho escolar sobre a Phengaris alcon. 
 Face ao exposto, pode-se inferir que foi possível cumprir os mesmos objectivos traçados 
e de forma mais eficaz, isto é, abrangendo todas as comunidades locais e com menores 
custos associados. De realçar que o projecto foi ainda divulgado junto das comunidades 
locais através de outras acções (e.g. B.1, C.4, D.7, D.11 e E.8), pelo que na prática o seu 
envolvimento foi muito superior ao obtido apenas com a acção D.10. 
 No período pós-LIFE será mantido o contacto com as comunidades locais, sensibilizando-
as para a conservação dos habitats prioritários e biodiversidade associada. 
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   5.2.2.11 Acção D.11 - Realização de dois workshops para técnicos 

 Para esta acção estava prevista a realização de dois workshops, mas no relatório de 
progresso nº 1 foi solicitada autorização à CE para efectuar apenas um deles. Os motivos 
subjacentes a esta decisão prendem-se com a percepção que um só workshop permitiria 
(permitiu) alcançar de forma mais eficaz os objectivos traçados, desde que: i) o programa 
abarcasse todas as temáticas pretendidas e incluísse a deslocação ao campo para visualizar 
no local as intervenções realizadas; ii) fossem apresentados todos os resultados finais do 
projecto no que concerne aos efeitos das acções de conservação activa na flora, vegetação 
e invertebrados; iii) a área geográfica para a sua realização se situasse perto de um 
estabelecimento de ensino superior (UTAD), tivesse bons acessos (A24) e fosse 
relativamente próxima dos grandes centros urbanos do Norte do país e de Espanha. Por 
outro lado, seria extremamente difícil garantir a presença de todos os oradores 
(indispensáveis) nas duas iniciativas, as comunicações orais seriam iguais e um segundo 
workshop, a existir, acabaria por ser uma réplica do primeiro com praticamente os mesmos 
(ou menos) intervenientes, só que realizado numa área geográfica diferente e, 
eventualmente, com alguns novos participantes. Em suma: com um esforço e custos 
menores conseguiram-se alcançar os mesmos objectivos que estavam definidos. 
 Apesar de estar previsto para Novembro de 2013, o único workshop, subordinado ao 
tema "conservação e restauro de habitats prioritários de montanha e biodiversidade 
associada", realizou-se no dia 30/5/2014 em Vila Pouca de Aguiar (Santa Casa da 
Misericórdia; Figura 19) e nas áreas do projecto no baldio de Afonsim (SIC Alvão-Marão). O 
prolongamento para a execução da acção deveu-se essencialmente ao facto dos relatórios 
de monitorização (acção E.4) terem sido entregues em Dezembro de 2013, os quais eram 
fundamentais para a preparação das comunicações orais apresentadas. Este atraso não 
comprometeu a conclusão do projecto, nem o término das demais acções em tempo útil. 
 

 

Figura 19 - Workshop para técnicos. 
 
 Para a divulgação dos dois eventos estava prevista a impressão de 500 folhetos e 250 
cartazes, tendo-se optado por fazer apenas um cartaz com 50 exemplares (40% da média 
de exemplares por cartaz, mas em número suficiente para a divulgação) que foram 
enviados para afixação em estabelecimentos de ensino superior, ICNF, Associações de 
Baldios, Municípios, Juntas de Freguesia, cafés, restaurantes, entre outros locais. A decisão 
de excluir a edição do folheto de divulgação deveu-se à dificuldade de obter em tempo útil 
a confirmação da presença de um representante do GPP - Gabinete de Planeamento e 
Políticas; deste modo, considerou-se ser contraproducente editar o folheto, tendo o 
mesmo sido substituído por um banner para divulgar a iniciativa na webpage da Quercus e 
outras estratégias de difusão igualmente eficazes, algumas das quais não previstas. A 
versão digital do cartaz foi amplamente difundida junto dos potenciais interessados na 
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iniciativa, aos quais foi enviado um convite por correio electrónico. A divulgação foi ainda 
efectuada através: i) de convites pessoais por telefone e e-mail; ii) de quatro edições do 
boletim electrónico da Quercus nos dias 8, 15, 22 e 29 de Maio de 2014; iii) do sítio do 
projecto HIGRO; iv) do sítio da Quercus; v) do Facebook (criação de um evento). Por 
conseguinte, considera-se que, apesar de se ter suprimido a impressão dos folhetos e o 
número de exemplares do cartaz ter ficado aquém do previsto, a divulgação foi eficaz e 
chegou aos potenciais interessados. 
 A estimativa de envolver 120 profissionais da área do ambiente e do desenvolvimento 
rural em dois workshops não foi alcançada, tendo-se ficado por cerca de 50 participantes, 
ou seja, cerca de 17% abaixo da média prevista (60 participantes/workshop). Esta redução 
foi atenuada com a diversidade de participantes, entre os quais são de destacar: i) 
representantes de instituições científicas nacionais (IPB-CIMO, ICETA-CIBIO, TAGIS, 
CENTrum, UTAD e IGOT-UL) e espanholas (UC e USC/IBADER); ii) especialistas com 
experiência em projectos LIFE a nível Ibérico (LAURISSILVA SUSTENTÁVEL - 
LIFE07 NAT/PT/000630; TREMEDAL - LIFE11 NAT/ES/000707); iii) técnicos com funções 
relevantes em instituições com responsabilidades no âmbito do ordenamento do território 
(APA, CMVPA, CMVR, CMC, UFA e JFT), da política agrícola (DRAP do Norte) e da 
conservação da natureza (ICNF); iv) gestores de baldios (CDBA, CDBSO e CDBT) e 
associações de baldios (AGUIARFLORESTA e SBTMAD); v) agricultores/pastores, entre 
outros. Apenas foi inviável garantir a presença do representante do GPP que teria 
contribuído para a discussão acerca da remuneração dos serviços de manutenção da 
biodiversidade prestados pelas comunidades locais, nomeadamente sobre a possibilidade 
de se conceberem novos programas de medidas agro-ambientais direccionados para 
conservação activa dos habitats higrófilos. Três dias após o workshop foi emitido um 
comunicado de imprensa sobre o mesmo que se encontra  na internet 
(http://www.quercus.pt/comunicados/2014/junho/3677-projeto-life-higro-apoios-
publicos-e-comunitarios-devem-privilegiar-conservacao-de-habitats-prioritarios-de-
montanha). No dia 2/6/2014 foi emitida uma notícia de rádio sobre o evento na Rádio 
Clube Aguiarense. 
 Os temas seleccionados e abordados permitiram alcançar os objectivos previstos para o 
workshop, como sejam: divulgar os objectivos e resultados do projecto, promover a troca 
de ideias sobre a conservação dos habitats prioritários de montanha e debater 
propostas/modelos/soluções para a adequada remuneração dos serviços de manutenção 
da biodiversidade prestados pelas comunidades locais. As reações dos participantes no 
workshop foram bastante positivas no que respeita à quantidade e qualidade das 
comunicações orais, à verificação in locco das acções de conservação implementadas e à 
possibilidade de troca de conhecimentos entre a comunidade científica e os representantes 
dos baldios. 
 Não se perspectiva a continuidade desta acção no período pós-LIFE. 
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   5.2.2.12 Acção D.12 - Produção de um caderno de boas práticas 

 A acção foi concluída em Junho de 2014 com a impressão de 500 exemplares (tiragem 
prevista) da versão portuguesa e 100 exemplares da versão inglesa, encontrando-se o 
caderno de boas práticas em formato electrónico na webpage do projecto 
(https://higro.files.wordpress.com/2012/10/caderno-boas-prc3a1ticas.pdf). A elaboração 
do documento sobre as boas práticas a adoptar para a gestão activa dos habitats 
prioritários de montanha contou com o inestimável contributo dos membros da CC, entre 
outros. O seu conteúdo tem por base os resultados obtidos no decurso da monitorização e 
avaliação das acções concretas (acção E.4), as informações pré-existentes, as experiências e 
os conhecimentos adquiridos durante a execução dos trabalhos. 
 Devido à dimensão da publicação e ao facto da distribuição ser feita essencialmente em 
território nacional e Espanha, optou-se por publicar em separado as duas versões, sendo a 
tiragem dos exemplares em português superior à versão inglesa. A existência de uma 
versão em inglês na internet (https://higroe.files.wordpress.com/2014/10/good-practices-
manual.pdf) irá permitir uma maior difusão dos resultados obtidos e das boas práticas, que 
podem ser replicadas em áreas e situações análogas, junto dos potenciais interessados que 
não dominam o idioma nacional. 
 O prolongamento de seis meses para a conclusão da acção deveu-se essencialmente à 
recepção tardia dos relatórios de monitorização (acção E.4), à subsequente interpretação 
dos resultados neles contidos e à realização do workshop para técnicos (acção D.11) no 
final de Maio de 2014 durante o qual foram discutidos os efeitos das diversas acções, 
informações essas que se revelaram indispensáveis à elaboração do documento final. Este 
atraso não comprometeu a conclusão do projecto, nem o término das demais acções em 
tempo útil. 
 Além do site do projecto na internet e da rede de intercâmbio de experiências (acção 
E.8), a divulgação do documento em papel já se iniciou com o seu envio aos membro das 
CA e CC, universidades e outros estabelecimentos do ensino superior, assim como 
decisores da administração pública com responsabilidades na área do ordenamento do 
território, recuperação de habitats e conservação da natureza. O meio de distribuição está 
a ser a entrega pessoal ou o envio por correio. No período pós-LIFE será mantida a 
distribuição do documento. 
 Sobre a qualidade da publicação (conteúdos, ilustrações e imagens) obtiveram-se 
reacções bastante positivas junto do público-alvo. 
 Neste contexto, considera-se que a acção foi integralmente concluída com sucesso. 
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 5.3 Avaliação da implementação do projecto 

 A metodologia aplicada na implementação do projecto verificou-se ser adequada ao 
contexto em que este se desenvolveu, uma vez que foi possível atingir a grande maioria dos 
objectivos, alguns deles foram mesmo ultrapassados, e os principais insucessos (e.g. menor 
área contratualizada e redução de uma campanha de monitorização e avaliação do efeito 
das acções de conservação activa em dois dos três SIC) ocorreram por factores sobre os 
quais o beneficiário coordenador não tinha controlo absoluto. 
 Em relação ao custo-benefício das acções, de um modo geral e à excepção das 
alterações solicitadas à CE (e.g. produção de um documentário e redução do número de 
workshops para técnicos), considera-se que as tarefas previstas tiveram o efeito esperado. 
De realçar que a relação de confiança que se estabeleceu com as comunidades locais, com 
uma ou outra excepção, constitui uma mais-valia para a futura gestão dos habitats 
higrófilos na medida em que, por exemplo, se pode contar com os pastores para acatarem 
algumas recomendações que beneficiam a biodiversidade. 
 Na Tabela 19 comparam-se os resultados previstos com os alcançados e faz-se uma 
avaliação dos mesmos para todas as acções do projecto.  
 

Tabela 19 – Comparação e avaliação dos resultados. 

Acção Previsto na proposta Executado Avaliação 

A.1 

1 relatório técnico sobre o 
estado da flora e dos habitats à 
data de início do projecto, com 
cartografia pormenorizada e 
selecção de indicadores 
biológicos para monitorização 
posterior; 1 documento com os 
levantamentos topográficos 
para todas as áreas de 
intervenção; 1 documento com 
o estudo sobre as populações 
de plantas e de invertebrados 
nas áreas sujeitas a intervenção. 

1 relatório técnico sobre o 
estado da flora e dos habitats à 
data de início do projecto, com 
cartografia pormenorizada e 
selecção de indicadores 
biológicos para monitorização 
posterior; 1 relatório intercalar 
sobre flora, vegetação e a 
borboleta-azul-das-turfeiras em 
Montemuro; 1 relatório final 
sobre flora e vegetação, 
aracnídeos e práticas de 
pastoreio; 1 relatório final sobre 
as populações de invertebrados 
(borboletas e Odonata); 1 
relatório final sobre a população 
da borboleta-azul-das-turfeiras 
em Montemuro. 

À excepção do documento 
com os levantamentos 
topográficos, que foi 
substituído por outro onde se 
incluem os modelos digitais de 
superfície, toda a restante 
informação foi produzida, 
tendo-se ainda efectuado um 
estudo extra sobre a 
população da borboleta-azul-
das-turfeiras em Montemuro 
e outro sobre o efeito da roça 
de matos na população dessa 
espécie. Contudo, algumas das 
tarefas sofreram um ano de 
atraso, facto que implicou a 
redução das campanhas de 
monitorização (acção E.4). 

A.2 1 plano operacional. 1 plano operacional. Execução igual à prevista. 

B.1 Contratualização de 200,00 ha. 
Contratualização de 161,8411 
ha. 

Execução de 80,9% do 
previsto, mas a área foi 
suficiente para realizar as 
acções C.1, C.3 e C.4; é 
provável que uma área maior 
pudesse permitir aumentar a 
execução da acção C.2. 

C.1 
Corte de 50 ha de urzais-tojais 
higrófilos. 

Corte de 50 ha de urzais-tojais 
higrófilos e cervunais. 

Execução igual à prevista. 
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Tabela 19 – Comparação e avaliação dos resultados. 

Acção Previsto na proposta Executado Avaliação 

C.2 
Instalação de 10 Km de 
vedações amovíveis. 

Instalação de 8,6 Km de vedações 
amovíveis e fixas. 

Execução de 86% do previsto, mas 
suficiente face às características das 
áreas contratualizadas e aos 
objectivos de gestão definidos. 

C.3 
Restauração da 
hidrologia natural em 
100 ha. 

Restauração da hidrologia natural 
em 124,4 ha, com instalação de 
152 estruturas (144 tabiques e 8 
faxinas). 

Execução 24% acima da área prevista. 

C.4 

Pastoreio extensivo em 
100 ha através de 
contratos de prestação 
de serviços. 

Pastoreio extensivo em 158,3 ha 
através de 17 contratos de 
prestação de serviços. 

Execução 58% acima da área prevista. 

D.1 

Marcação de 4 PI; 
produção de 4 folhetos 
(8.000 exemplares); 
instalação de 12 
leitores de paisagem. 

Marcação de 9 PI; produção de 3 
folhetos (6.000 exemplares); 
instalação de 12 leitores de 
paisagem. 

Execução superior à prevista, com um 
acréscimo de 5 PI. Fez-se menos 1 
folheto e 2.000 exemplares porque 1 
deles tem quase o dobro da dimensão 
e engloba toda a informação 
necessária. 

D.2 
Instalação de 4 painéis 
de divulgação. 

Instalação de 7 painéis de 
divulgação. 

Execução superior à prevista, com um 
acréscimo de 3 painéis. 

D.3 
Website em português, 
em média com 1.000 
visitas mensais. 

Website em português e inglês, 
em média com 500 visitas 
mensais. 

Execução conforme o previsto, mas 
com metade das visitas mensais 
porque a estimativa inicial revelou ser 
elevada. 

D.4 

Produção de 1 folheto 
(2.000 exemplares) em 
português e 1 brochura 
em português e inglês 
(1.500 exemplares). 

Produção de 1 folheto (2.000 
exemplares) e 1 brochura (1.500 
exemplares) em português e 
ainda 1 documentário em 
português e legendado em inglês. 

Execução superior à prevista, com 
inclusão de um documentário. A 
versão inglesa do documentário 
compensa o facto da brochura ser 
apenas em português. 

D.5 

7 comunicados de 
imprensa; 17 artigos no 
Jornal Quercus 
Ambiente; 1 artigo de 2 
páginas num jornal 
nacional; 20 notícias na 
imprensa escrita; 3 
reportagens televisivas. 

6 comunicados de imprensa e 1 
nota de agenda; 14 artigos no 
Jornal Quercus Ambiente; 1 artigo 
de 1 página num jornal nacional; 
16 artigos/notícias na imprensa 
escrita; 2 boletins electrónicos; 
divulgação no Facebook; 1 
calendário; 4 reportagens 
televisivas; 2 entrevista e 1 
notícia de rádio. 

Execução inferior ao esperado nos 
artigos do Jornal Quercus Ambiente, 
no número de páginas do artigo em 
jornal nacional e nas notícias na 
imprensa escrita, mas houve mais 1 
reportagem televisiva, 3 
notícias/entrevistas de rádio, 2 
boletins electrónicos, divulgação no 
Facebook e 1 calendário. 

D.6 Logótipo do projecto. Logótipo do projecto. Execução igual à prevista. 

D.7 

1 exposição com 12 
painéis e 1 guião de 
exploração (5.000 
exemplares); exposição 
com 5.000 visitas. 

1 exposição com 12 painéis e 1 
guião de exploração (5.000 
exemplares); exposição com 
5.122 visitas. 

Execução igual à prevista, mas com 
um número de visitas ligeiramente 
superior ao esperado. 

D.8 
1 relatório para leigos 
em português e inglês 
(500 exemplares). 

1 relatório para leigos (500 
exemplares em português e 100 
em inglês). 

Execução igual à prevista. 
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Tabela 19 – Comparação e avaliação dos resultados. 

Acção Previsto na proposta Executado Avaliação 

D.9 
Produção de 4 artigos 
científicos. 

1 artigo científico 
submetido até 
25/4/2014 e mais 3 em 
Outubro de 2014. 

Apesar de 3 dos artigos terem sido 
submetidos após a conclusão do projecto, 
alcançou-se o número previsto. 

D.10 

4 eventos com as 
comunidades locais, 
envolvendo cerca de 300 
pessoas. 

3 eventos com as 
comunidades locais, 
envolvendo cerca de 
180 pessoas. 

Apesar de se ter realizado menos 1 evento 
e com menos pessoas, foram abrangidas 
todas as comunidades locais e o projecto 
foi ainda amplamente divulgado junto 
destas no âmbito de outras acções (e.g. 
B.1, C.4, D.7, D.11 e E.8). 

D.11 

2 workshops para técnicos, 
envolvendo cerca de 120 
participantes; divulgação 
através de: 2 cartazes (250 
exemplares), 1 folheto (500 
exemplares), Jornal 
Quercus Ambiente, boletim 
electrónico da Quercus, 
webpage do HIGRO e da 
Quercus. 

1 workshop para 
técnicos com cerca de 
50 participantes; 
divulgação através de:  1 
cartaz (50 exemplares), 
1 banner, 4 edições do 
boletim electrónico da 
Quercus, webpage do 
HIGRO e da Quercus, 
telefone, e-mail e 
Facebook. 

O objectivo prático de divulgar os 
resultados obtidos foi plenamente 
alcançado, apesar das seguintes diferenças: 
metade dos workshops; redução de 17% na 
média de participantes/workshop; 
impressão de 40% da média de exemplares 
por cartaz; ausência de produção de  
folheto. Além do previsto criou-se 1 banner 
para a webpage da Quercus e fez-se a 
divulgação por telefone, e-mail e Facebook. 

D.12 
1 caderno de boas práticas 
em português e inglês (500 
exemplares). 

1 caderno de boas 
práticas (500 
exemplares em 
português e 100 em 
inglês). 

Execução igual à prevista. 

E.1 

Contratação de dois 
elementos a tempo inteiro 
(coordenador e técnico 
assistente) e um a 50% do 
tempo (assistente 
administrativa); elaboração 
das actas das reuniões da 
CA e CC e dos relatórios 
periódicos a enviar à CE. 

Contratação de dois 
elementos a tempo 
inteiro e uma a 50% do 
tempo; elaboração de 6 
actas das reuniões da 
CA, 3 actas das reuniões 
da CC e 4 relatórios 
enviados à CE (incluindo 
o relatório final). 

Execução igual à prevista. A equipa do 
projecto funcionou conforme o previsto e 
desejado, sendo de destacar a entreajuda 
entre os seus elementos. 

E.2 
Realização de reuniões 
trimestrais e elaboração 
das respectivas actas. 

Realização de 6 reuniões 
(em média de 7 em 7 
meses) e elaboração das 
respectivas actas. 

Apesar do número de reuniões ter sido 
inferior a metade, este foi suficiente para 
alcançar todos os objectivos pretendidos. 
Caso contrário, ter-se-iam promovido mais 
reuniões. 

E.3 

Realização de reuniões 
anuais até Dezembro de 
2013 e elaboração das 
respectivas actas. 

Realização de 3 reuniões 
até Dezembro de 2013 e 
elaboração das 
respectivas actas. 

Execução igual à prevista, tendo-se 
mantido outro tipo de contactos com os 
elementos da CC sempre que surgiam 
dúvidas técnicas. 
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Tabela 19 – Comparação e avaliação dos resultados. 

Acção Previsto na proposta Executado Avaliação 

E.4 

Relatórios intercalares 
de monitorização e 
documento de avaliação 
final dos resultados das 
acções. 

1 relatório intercalar do IPB-
CIMO (flora e vegetação de 
Montemuro) e 5 relatórios de 
avaliação final das seguintes 
entidades/investigadora: IPB-
CIMO (1 sobre a flora e 
vegetação de Montemuro e 1 
sobre a qualidade da água nos 3 
SIC); ICETA-CIBIO (flora e 
vegetação de Arga e Alvão); 
TAGIS (invertebrados dos três 
SIC); Annalisa Bellu (estudos 
complementares sobre flora e 
invertebrados no Alvão e 
Montemuro). 

A execução foi igual à prevista para as 
análises de água (três SIC) e para a 
flora e vegetação de Montemuro (2 
épocas de monitorização), sendo 
metade da esperada nos restantes 
dois SIC. Para os invertebrados 
também só houve uma época de 
monitorização, mas os estudos 
complementares e outros não 
previstos permitiram obter alguns 
resultados conclusivos sobre o efeito 
das acções de gestão.  

E.5 
Contabilidade 
organizada para a 
auditoria. 

Contabilidade organizada para a 
auditoria. 

Execução igual à prevista. 

E.6 
Documento de 
certificação legal de 
contas do projecto. 

Documento de certificação legal 
de contas do projecto. 

Execução igual à prevista. 

E.7 
1 plano de conservação 
pós-LIFE 

1 plano de conservação pós-
LIFE 

Execução igual à prevista. 

E.8 

Organização de 1 
workshop, envolvendo 2 
projectos LIFE em 
território Ibérico, 5 
instituições científicas e 
100 participantes. 

Organização de 1 workshop, 
envolvendo 2 projectos LIFE em 
território Ibérico, 6 instituições 
científicas (5 portuguesas e 1 
espanhola) e 30 participantes; 
participação em 6 iniciativas 
(congressos, conferências e 
afins). 

Execução superior à prevista, à 
excepção do nº de participantes no 
workshop que foi apenas 30% do 
esperado; no entanto, houve o 
envolvimento de 1 instituição 
científica espanhola e a participação 
em 6 iniciativas que colmatam esta 
diferença. 

 
 Entre as acção de conservação activa, os resultados imediatamente visíveis no terreno 
foram a roça de matos (acção C.1), a instalação das vedações (acção C.2), colocação das 
estruturas (tabiques e faxinas) para recuperar a hidrologia natural e a presença de gado em 
áreas que raramente eram pastoreadas (acção C.4). Ao nível dos efeitos estatisticamente 
quantificáveis, são de destacar, entre outros, o aumento significativo do número de botões 
florais de genciana-das-turfeiras promovido pela roça de matos, bem como o acréscimo 
significativo do número de posturas da borboleta-azul-das-turfeiras nas áreas sujeitas a 
esse tipo de método de gestão activa. 
 Em relação aos resultados que se irão sentir a posteriori, são de referir algumas das 
alterações esperadas nas comunidades vegetais, motivadas pelas aplicação das técnicas de 
gestão activa usadas, e que no final do projecto ainda não eram estatisticamente 
significativas, mas que são expectáveis que aconteçam com o decorrer do tempo. 
 Entre as alterações introduzidas no projecto houve algumas que permitiram melhorar 
certos aspectos, nomeadamente no que respeita à divulgação e conhecimento sobre os 
habitats higrófilos e a biodiversidade que lhe está associada. Assim, o aumento do número 
de percursos interpretativos de quatro para nove permitiu ampliar significativamente a 
divulgação das áreas onde ocorrem os habitats higrófilos. De igual modo, a produção de 
um documentário em português e inglês constituiu um veículo de divulgação de ampla 
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difusão acessível pela internet. Os estudos não previstos que foram realizados permitiram 
conhecer melhor a dimensão da população da borboleta-azul-das-turfeiras em Montemuro, 
os efeitos de algumas acções sobre a flora e invertebrados e as metodologias adequadas 
para recuperar as população de arbustos higrófilos que se encontram no limiar da extinção 
no SIC Serra de Montemuro. 
 As acções de divulgação permitiram abranger diversos tipos de público, desde as 
comunidades locais até ao corpo docente de estabelecimentos de ensino superior, aos 
quais se deu a conhecer o projecto (e.g. objectivos, acções, espécies a proteger, resultados 
e efeitos dos métodos de gestão activa) a um vasto leque de pessoas e entidades, tendo a 
reacção obtida sido bastante positiva. A troca directa e recíproca de informações com os 
intervenientes na gestão (directa ou indirecta) dos terrenos revelou-se bastante profícua, 
pois contribui para o estreitar de relações de confiança que são indispensáveis para a 
aceitação/compreensão das orientações de maneio que se implementaram. 
 Não se assinalam quaisquer desvantagens inerentes à estratégia de divulgação adoptada.  
 

5.4 Análise dos benefícios de longo prazo 

1. Benefícios ambientais 

 A disseminação dos conhecimentos adquiridos sobre os habitats e a espécies de flora e 
invertebrados, bem como sobre a importância da sua conservação, junto dos vários 
interlocutores (municípios, autoridades locais, residentes, ICNF, APA, estabelecimentos de 
ensino superior, etc.) poderá ter repercussões positivas na futura tomada de decisões (e.g. 
ao nível de emissão de pareceres e maneio dos habitats). A disponibilização de cartografia 
aos membros da CA com as áreas onde ocorrem cervunais e/ou urzais-tojais higrófilos nos 
três SIC, permite dotar os instrumentos de gestão territorial (PDM e outros) em revisão de 
informação inexistente à data de início do projecto. Tal facto, irá permitir acautelar 
eventuais impactes negativos no futuro porque cria condições para que as entidades 
competentes emitam pareceres fundamentados em cartografia validada por entidades 
científicas. Face ao referido, as entidades com responsabilidade directa e indirecta na 
gestão dos tês SIC têm agora maiores conhecimentos e meios que lhes permitem actuar de 
forma consentânea com a conservação dos habitats higrófilos e biodiversidade associada, 
contribuindo assim para a implementação da rede Natura 2000. 
 Com base nos resultados do HIGRO, espera-se conseguir influenciar a concepção de 
novos programas de medidas agro-ambientais, através do FEADER, direccionados para as 
áreas de montanha e para os habitats objecto de intervenção, já que os actuais apoios 
dificilmente garantem a manutenção da actividade e a qualidade de vida das comunidades 
que vivem da pastorícia. 
 A avaliação dos benefícios sobre os habitats e as espécies (flora e invertebrados) está 
patente nos relatórios da acção E.4 e depende das acções implementadas. Apesar das 
alterações produzidas na flora, vegetação e invertebrados, por vezes, necessitarem de mais 
tempo para produzirem efeitos quantificáveis, de seguida apresentam-se alguns resultados 
que revelaram, em traços gerais, os benefícios decorrentes da aplicação de cada acções. 

a) Efeitos do pastoreio 

 O pastoreio extensivo é favorável à conservação dos mosaicos de comunidades 
vegetais higrófilas. 

 Em Montemuro, a pastoreio extensivo beneficiou a Gentiana pneumonanthe. 

 A cobertura de Sphagnum spp. em Montemuro diminuiu nas parcelas 
pastoreadas, possivelmente devido ao pisoteio do gado. 
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 Com base no ensaio do Alvão, parece que o pastoreio não afecta a reprodução 
da P. alcon, mas em algumas situações específicas pode ser benéfica a ausência 
de gado durante a fase de postura da borboleta. 

 Em Montemuro, verificou-se que parte do núcleos de G. pneumonanthe não 
apresentavam botões florais, possivelmente devido ao pastoreio. 

 Em Arga, a menor riqueza específica de borboletas foi verificada nas áreas 
sujeitas a elevada pressão do gado (bovinos, caprinos, ovinos e equinos) 

b) Efeitos da roça mecânica 

 Nas áreas roçadas em  Montemuro a cobertura dos arbustos dominantes (Ulex 
minor e Calluna vulgaris) não diminuiu, mas a cobertura de Sphagnum spp. 
aumentou. 

 A roça fomenta o aumento da G. pneumonanthe nas parcelas dominadas por 
espécies arbustivas, pelo que nessas comunidades esta técnica pode ter um 
efeito indirecto positivo na reprodução da Phengaris alcon. 

 A ausência de roça em Montemuro produziu uma redução dos núcleos de G. 
pneumonanthe, sobretudo nas comunidades de G. ancistrocarpa e U. minor. 

c) Efeitos das vedações 

 A ausência de gestão induzida pelas vedações em Montemuro foi desfavorável 
à G. pneumonanthe, tendo-se concluído que tal facto pode constituir uma 
ameaça para a espécie. 

 A ausência de gestão induzida pelas vedações em Arga e no Alvão diminuiu a 
cobertura de espécies características dos cervunais (e.g. Danthonia decumbens), 
bem como da Serratula tintorica subsp. seonaei. 

 As vedações resultaram benéficas para duas espécies de interesse 
conservacionista (Carex durieui em Arga e Veronica micrantha no Alvão). 

d) Efeitos do restauro da hidrologia natural 

 A instalação de tabiques em Montemuro beneficiou algumas espécies higrófilas 
(e.g. Juncus squarrosus) e alargou as comunidades hidrófilas (e.g. dominadas 
por Sphagnum spp.). 

 Os tabiques em Montemuro levam à perda de vigor vegetativo do Ulex minor e 
mesmo a sua exclusão nas zonas mais húmidas, abrindo possibilidade à 
ocupação do espaço por parte de espécies características doa ambientes 
higrófilos. 

 Na serra de Arga os tabiques contribuíram para a melhoria da diversidade e 
abundância de libélulas e libelinhas (Odonata), nomeadamente da ninfa-cor-de-
fogo (Pyrrhosoma nymphula) e libelinha-de-mercúrio (Coenagrion mercuriale), 
espécie listada no Anexo B-II da Directiva Habitats. 

 O conhecimento da localização de pequenas populações de Erica tetralix, Erica ciliaris e 
Drosera rotundifolia no SIC Serra de Montemuro, permite direccionar esforços para a 
conservação e recuperação dos núcleos destas espécies que localmente são raras. 
 Por último, refiram-se ainda alguns impactes indirectos do HIGRO: 

 o interesse demonstrado por alguns residentes nas áreas do projecto em 
conhecerem as espécies/habitats que colaboraram na descoberta de novas 
populações de Erica ciliaris na serra de Montemuro; 

 o interesse de alunos de Castro Daire e Vila Pouca de Aguiar em recolher 
informações sobre as espécies/habitats para fazerem trabalhos escolares; 



Relatório final do projecto HIGRO (LIFE09 NAT/PT/000043)    

 69 

 a aquisição da maior parte dos materiais, combustíveis e estruturas para os painéis 
de divulgação e leitores de paisagem nos estabelecimentos situados nas imediações 
das áreas do projecto, dinamizaram a economia local e concomitantemente 
permitiram reduzir os custos com as deslocações e emissões de CO2. 

 a contratação local dos trabalhadores para executar as acções C, em zonas onde 
escasseia o emprego, constituiu uma oportunidade para lhes conceder formação 
sobre o tema, aumentar a sua consciência ecológica e torná-los agentes de 
disseminação dos objectivos e resultados do projecto juntos dos outros residentes. 

2. Benefícios de longo prazo e sustentabilidade 

 O grande desafio para a conservação a longo prazo dos dois habitats prioritários visados 
no HIGRO, consiste em encontrar mecanismos e políticas a nível nacional e europeu que 
permitam a fixação das populações locais e tornem apelativa a actividade de pastoreio e, 
como complemento, a roça de matos/herbáceas. No entanto, face à tendência crescente 
do êxodo rural, à complexidade e multidisciplinaridade da questão para a qual contribuem 
vários factores não controláveis e imprevisíveis, não está ao alcance de um mero projecto 
LIFE resolver este problema de forma definitiva. Para esse horizonte temporal e em última 
instância, terão de ser equacionadas outras soluções para reverter a situação que, 
eventualmente, poderão passar pela reintrodução de herbívoros em estado selvagem 
nessas áreas, de modo que esses animais mimetizarem as perturbações na vegetação 
provocadas pelo gado doméstico, tal com sucedeu no passado com o gado doméstico que 
desempenhou o papel dos grandes herbívoros pré-holocénicos (hoje extintos na sua 
maioria). 
 A curto/médio prazo é possível manter e promover a actividade do pastoreio através de 
incentivos análogos aos testados no projecto HIGRO, ou seja, pela atribuição de 
compensações aos pastores/proprietários de gado pelo contributo que dão à conservação 
da biodiversidade, de modo que continuem a sua actividade com regras claras, objectivos 
definidos, metas a atingir e formação adequada. Neste âmbito, a Quercus espera conseguir 
influenciar a concepção de novos programas de medidas agro-ambientais, através do 
FEADER, direccionados para as áreas de montanha e para os habitats objecto de 
intervenção, já que os actuais apoios dificilmente garantem a manutenção da actividade e a 
qualidade de vida das comunidades que vivem da pastorícia. A valorização/promoção dos 
produtos gerados pelo pastoreio (carne, leite e derivados) poderá também servir de 
incentivo ao desenvolvimento da actividade. 
 Durante o período pós-LIFE será testada uma nova metodologia que consiste na 
aquisição de gado doméstico para oferta aos pastores que, com eles, farão a gestão das 
áreas contratualizadas pelo projecto. Esta estratégia assegura que os apoios concedidos são 
usados exclusivamente para aumentar o efectivo pecuário que vai escasseando na maior 
parte das situações. 
 Quanto à gestão dos três SIC a longo prazo, refira-se que a mesma não é da competência 
da Quercus mas sim do Estado português, pelo que apenas se manifesta disponibilidade 
para colaborar no maneio das áreas contratualizadas para o projecto. 
 As ameaças identificadas e que podem ter impactes negativos directos ou indirectos nos 
habitats e/ou espécies são: o défice de pastoreio em algumas áreas do Alvão e Montemuro, 
o sobrepastoreio em Arga, os incêndios de Verão, a pressão turística desordenada e o 
vandalismo em Arga. 
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 No plano de conservação pós-LIFE estão previstas diversas acções para os próximos 
cinco anos, as quais se reúnem na Tabela 20 com a indicação das actividades a desenvolver, 
quando, onde, por quem e com que fonte de financiamento. 
 

Tabela 20 – Plano de conservação pós-LIFE. 

Acção Actividade SIC Período Execução 
Possíveis fontes de 

financiamento 

Criação de micro-
reservas 

Aquisição de 3 ha de 
terrenos  

M 
7/2014 a 
6/2019 

Quercus 
Quercus em 
parceria com ONGA 
europeias 

Controlo mecânico 
e manual de 
vegetação 
arbustiva e 
herbácea 

Roça de matos e/ou 
herbáceas em 20 ha 

A; A-M; 
M 

7/2014 a 
6/2019 

Quercus com 
Sapadores 
Florestais, 
Compartes e 
Autarquias 

Quercus em 
parceria com o 
ICNF, Conselhos 
Directivos dos 
Baldios, Autarquias 
e ONGA nacionais e 
europeias 

Controlo da 
intensidade e 
periodicidade do 
pastoreio 

Reparação de vedações 
A; A-M; 

M 

7/2014 a 
6/2019 

Quercus com 
voluntários 

Quercus Deslocação de vedações 
para áreas a gerir 
activamente 

2015 a 
2018 

Restauração da 
hidrologia natural 

Reparação das estruturas 
criadas A; A-M; 

M 

7/2014 a 
6/2019 

Quercus com  
voluntários e 
Autarquias 

Quercus em 
parceria com as 
Autarquias Construção de 15 estruturas 

2015 a 
2018 

Promoção do 
pastoreio de 
percurso 

Aquisição de sete bovinos 
de raça arouquesa para 
oferta aos pastores 

M 
7/2014 a 
6/2015 

Quercus 
Centro Económico 
e Cultural (CEC) de 
Taipei  

Influenciar a concepção de 
novos programas de 
medidas agro-ambientais 

A; A-M; 
M 

2015 

Quercus com 
Gabinete de 
Planeamento 
e Políticas 

Quercus 

Recuperação de 
populações de 
Genista 
ancistrocarpa, 
Erica ciliaris e E. 
tetralix 

Manutenção das vedações 
que protegem os núcleos 
actuais 

M 
7/2014 a 
6/2019 Quercus com  

voluntários e 
Autarquias 

Quercus em 
parceria com as 
Autarquias Criação de 6 novos núcleos 

(2 de cada espécie) 
M 

2015 a 
2017 

Criação de 
parcerias com 
entidades 
científicas 

Monitorização das acções 
de conservação 

M 
1/2015 a 
6/2019 

Quercus com 
IPB-CIMO, 
TAGIS e 
ICETA-CIBIO 

Quercus em 
parceria com as 
Autarquias 

Redução de 
ameaças 

Promoção de reuniões com 
entidades públicas 

A; A-M; 
M 

2015 a 
2016 

Quercus Quercus 

Dinamização e 
manutenção de PI 
e painéis de 
divulgação 

Manutenção de sinalética e 
painéis A; A-M; 

M 

7/2014 a 
6/2019 

Quercus com 
as  
Autarquias 

Quercus com as  
Autarquias Promoção de 3 visitas 

guiadas (1 por SIC) 
2015 a 
2017 

Divulgação na 
internet 

Actualização semestral do 
sítio do HIGRO na internet 

- 
7/2014 a 
6/2019 

Quercus Quercus 
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Tabela 20 – Plano de conservação pós-LIFE. 

Acção Actividade SIC Período Execução 
Possíveis fontes de 

financiamento 

Divulgação na 
comunicação social 

Publicação de 5 notícias no 
Jornal "Quercus Ambiente" 

- 
7/2014 a 
6/2019 

Quercus Quercus 

Divulgação dos 
resultados 

Exibição da exposição  

- 
7/2014 a 
12/2018 

Quercus Quercus 

Distribuição dos materiais 
publicados 

Quercus com  
Autarquias e 
ICNF 

Quercus 

Produção de artigo 
científico 

Publicação de um artigo 
científico sobre 
invertebrados 

- 2015 TAGIS 
TAGIS em parceria 
com a Quercus 

Sensibilização 
ambiental 

Formação e sensibilização 
de operadores turísticos e 
comunidades locais 

A; A-M; 
M 

2015 Quercus Quercus 

Criação de 
parcerias com os 
interlocutores 
locais e outros 

Parcerias com as Câmaras 
Municipais, Juntas de 
Freguesia, Conselhos 
Directivos dos Baldios, ICNF, 
CEC de Taipei e ONGA 
nacionais e europeias 

- 
7/2014 a 
6/2019 

Quercus Quercus 

Rede de 
intercâmbio de 
experiências 

Manter e alargar a rede de 
intercâmbio de experiências 
através da divulgação e 
partilha de resultados e 
experiências 

- 
7/2014 a 
12/2017 

Quercus Quercus 

A - Serra de Arga A-M - Alvão-Marão M - Serra de Montemuro 
  

 Em relação aos benefícios económicos e sociais, que apenas podem advir para alguns 
sectores das populações locais, são de referir a melhoria dos rendimentos dos pastores que 
poderão aumentar o seu efectivo pecuário e/ou poder receber apoios no âmbito das 
medidas-agro-ambientais, bem como a possibilidade do turismo de natureza, fomentado 
pelos percursos interpretativos criados, poder gerar receitas e quiçá permitir a criação de 
empregos, mesmo que com carácter sazonal. 

3. Replicabilidade, demonstração, transmissibilidade e cooperação 

 Os resultados obtidos permitiram demonstrar que as quatro técnicas de conservação 
activa adoptadas contribuem para a melhoria das condições ambientais que favorecem a 
ocorrência dos habitats higrófilos e da biodiversidade associada. Os métodos 
implementados podem ser replicados em espaços de montanha com características 
análogas, sofrendo eventualmente algumas adaptações decorrentes dos problemas locais 
de cada área, de forma a conservar e restaurar as comunidades vegetais que dependem de 
actividades humanas tradicionais como o pastoreio extensivo e a roça de matos/herbáceas. 
 A transmissão de conhecimentos adquiridos no âmbito do HIGRO, além dos aspectos 
acima referidos, foi realizada através: 

 da referência ao projecto (objectivos, gestão de habitats, etc.) em duas Unidades 
Curriculares / disciplinas de mestrado ("Gestão e Conservação de Recursos 
Naturais" e " Modelação Ecológica") ministradas na Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto; 

 da alusão ao projecto na tese de Mestrado em Gestão Ambiental da Universidade 
do Minho, intitulada "Regional and Local Impacts of Renewable Energy Projects", 
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cuja apresentação da aluna Maria de Fátima Fernandes Malheiro da Cunha Lima 
ocorreu no dia 19-11-2012; 

4. Lições de boas práticas 

 No caderno de boas práticas produzido (acção D.12) reúnem-se as orientações técnicas 
que podem ser usadas para gerir de forma favorável os habitats visados no projecto.  
 As comunidades vegetais higrófilas visadas no HIGRO parecem ter evoluído em 
simultâneo com os grandes herbívoros pré-holocénicos (hoje extintos na sua maioria), 
sendo constituídas por um elevado número de espécies adaptadas ao corte e pisoteio 
frequente provocado por esses animais. Por conseguinte, as actividades humanas, como o 
pastoreio de gado doméstico e a roça de matos/herbáceas, mimetizam as perturbações na 
vegetação provocadas pelos grandes herbívoros que durante milhares de anos com eles 
coexistiram e co-evoluíram. 
 Neste contexto, o grande pilar que sustenta os habitats e espécies em causa assenta na 
realização destas duas actividades, cuja intensidade e periodicidade depende da situação 
de referência (e.g. estado de conservação, proporção de cada um dos habitats no mosaico, 
espécies de fauna e flora presentes e suas especificidades). Como complemento, o restauro 
da hidrologia natural, a instalação de vedações e a recuperação de espécies representativas 
dos habitats podem ser determinantes para resolver problemas locais específicos. A 
colocação de tabiques ou faxinas em locais estratégicos permite restaurar a hidrologia 
natural em áreas que foram sujeitas a obras de drenagem, as quais reduziram a humidade 
do solo indispensável aos habitats higrófilos e espécies dos quais dependem sobremaneira. 
A instalação de vedações, entre ouros aspectos, permite controlar o pastoreio adequando a 
sua intensidade e periodicidade ao pretendido para beneficiar/proteger as comunidades 
vegetais e algumas espécies. A recuperação da flora característica dos habitats higrófilos 
que se encontra em perigo a nível global ou local, através da sementeira e/ou plantação, 
melhora o estado de conservação dessas comunidades vegetais e a sua biodiversidade. 
 No entanto, é importante que as orientações gerais de gestão supramencionadas sejam 
complementadas com uma avaliação caso a caso, de forma a encontrar as soluções mais 
eficazes para cada situação. 

5. Inovação e valor demonstrativo 

 O valor demonstrativo das acções implementadas está patente nos resultados obtidos 
que permitiram definir as boas práticas referidas no ponto anterior. 
 Como as técnicas aplicadas já eram conhecidas, considera-se que ao nível da inovação 
nada há a referir além da construção de tabiques com materiais disponíveis no local e o uso 
de placas de PVC reciclado no restauro da hidrologia natural em Portugal continental. No 
entanto, as placas de PVC reciclado já tinham sido utilizadas anteriormente com sucesso 
nos Açores no âmbito do projecto LIFE+ LAURISSILVA SUSTENTÁVEL 
(LIFE07 NAT/PT/000630), cujos conhecimentos e experiência adquirida foram transmitidos 
ao coordenador do HIGRO durante uma visita ao terreno. 

6. Indicadores de sucesso do projecto a longo prazo 

 De seguida apresentam-se os indicadores quantificáveis que podem ser usados em 
futuras avaliações do sucesso do projecto para um horizonte temporal de cinco anos: 

 Incremento da área sujeita a medidas de conservação activa a longo prazo, através 
da aquisição de 3 ha terrenos no SIC Serra de Montemuro; 
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 Melhoria do estado de conservação do mosaico de habitats em 20 ha nos três SIC, 
através da roça de matos/herbáceas, a desenvolver preferencialmente nas áreas 
onde ocorre a Phengaris alcon; 

 Melhoria do estado de conservação do mosaico de habitats em 50 ha nos três SIC, 
através do pastoreio extensivo articulado com as vedações existentes; 

 Melhoria do estado de conservação do mosaico de habitats em 30 ha nos três SIC, 
através do restauro da hidrologia natural; 

 Melhoria do estado de conservação de 20 ha de urzais-tojais higrófilos no SIC Serra 
de Montemuro, através da recuperação das populações de Erica ciliaris, E. tetralix e 
Genista ancistrocarpa; 

 Aumento da área de Menyanthes trifoliata e Drosera rotundifolia em 10% no SIC 
Serra de Montemuro; 

 Divulgação dos resultados do projecto, habitats higrófilos e espécies a conservar, 
através da realização de uma visita guiada por SIC ao longos dos percursos 
interpretativos marcados; 

 Actualização semestral do sítio do HIGRO na internet, mantendo a média de 500 
visitas mensais; 

 Promoção de três reuniões com entidades públicas (e.g. SEPNA, Ministério da 
Agricultura e do Mar, ICNF e Municípios), uma em cada SIC, com o intuito de 
contribuir para a redução de algumas ameaças (e.g. pressão turística, vandalismo, 
sobrepastoreio, incêndios de Verão); 

 Publicação de 5 notícias no Jornal "Quercus Ambiente"; 

 Exibição da exposição em 15 locais com 5.000 visitantes; 

 Produção de um artigo científico; 

 Promoção de três acções de formação e sensibilização, uma em cada SIC, junto de 
operadores turísticos e comunidades locais; 

 Realização de uma visita a um projecto LIFE em curso que verse temas similares ao 
do HIGRO. 

 Findo o período de cinco anos será feita uma avaliação dos resultados e redefinida a 
estratégia de actuação. 
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6. Observações sobre o relatório financeiro 

6.1 Resumo dos custos associados ao projecto 

 O resumo dos custos por categoria (custos orçamentados, despesas efectuadas durante 
o projecto e % dos custos totais) encontra-se na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Análise financeira por categoria. 

Custos associados ao projecto 

Custos por categoria 
Orçamento de acordo 
com a convenção de 

subvenção 

Custos efectuados no 
período de duração do 

projeto 
% 

1.  Pessoal 301.320,00€ 304.130.01€     100,9% 

2.  Viagens 22.004,00€ 16.679,56€ 75,8% 

3.  Assistência externa 250.300,00€ 233.245,83€ 93,2% 

4.  
Bens duráveis: custo total não 
depreciado 

- - - 

4a.  - Sub-total de infraestruturas 0,00€ 0,00€ - 

4b.  - Sub-total de equipamentos 7.900,00€ 5.690,00€ 72,0% 

4c.  - Sub-total de protótipos 0,00€ 0,00€ - 

5.  Compra ou arrendamento de terrenos 60.000,00€ 48.552,33€ 80,9% 

6.  Consumíveis 15.100,00€ 14.528,86€ 96,2% 

7.  Outros custos 30.950,00€ 27.370,13€ 88,4% 

8.  Overheads 43.930,18€ 42.115,11€ 95,9% 

  TOTAL 731.504,00€ 692.311,83€ 94,6% 

 
 A execução financeira rondou os 94,6%, tendo por base as despesas globais efectuadas 
comparativamente às orçamentadas. Tal facto justifica-se pela redução da área contratada 
e ainda pelo eficiente controlo de custos que foi realizado, no âmbito do qual se privilegiou 
uma boa relação qualidade-preço. 
 Todas as categorias de custos ficaram aquém do previsto, à excepção das despesas com 
pessoal que superaram o esperado em 0,9%, isto é, muito abaixo do limite que consta no 
Artigo 15.2 das Disposições Comuns (10% ou 30.000€). Este ligeiro acréscimo nas despesas 
ficou-se a dever a duas situações: i) o vencimento base dos sete trabalhadores locais 
(acções C.1, C.2 e C.3) foi estabelecido (510,00€) tendo em conta as expectativas da 
evolução do salário mínimo nacional à data da contratação, pelo que, para compensar, se 
reduziram proporcionalmente as despesas com salários da equipa do projecto 
(coordenador, técnico assistente e assistente administrativa); ii) foi necessário prolongar o 
contrato do coordenador até 30/6/2014 para que algumas acções fossem concluídas com o 
máximo sucesso, de modo que tal facto implicou o referido acréscimo na despesa. 
 Como se referiu, a gestão equilibrada dos gastos permitiu reduzir as despesas em 
praticamente todas as rubricas. De seguida faz-se alusão às acções que mais contribuíram 
para a redução das despesas. 
 Viagens: A redução de 24,2% nas despesas desta rubrica deveu-se sobretudo aos custos 
significativamente mais baixos verificados nas acções A.2, D.9, D.11, E.2 e E.3, sendo menos 
expressivas as oscilações nas restantes actividades. 
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 Assistência externa: A redução de 6,8% nas despesas desta rubrica deveu-se sobretudo 
aos custos significativamente mais baixos verificados nas acções C.1, C.4, D.11 e E.4, apesar 
do aumento ocorrido na E.1. Nas restantes acções as oscilações positivas e negativas 
tiveram uma menor expressão. 
 Equipamentos: A redução de 28,0% nas despesas com equipamentos deveu-se sobretudo 
aos custos significativamente mais baixos verificados na acção C.1, sendo menos expressivo 
o decréscimo na C.3. 
 Arrendamento de terrenos: A redução de 19,1% nas despesas relativas à compensação 
única deveu-se exclusivamente à acção B.1. 
 Consumíveis: A redução de 3,8% nas despesas desta rubrica deveu-se sobretudo aos 
custos significativamente mais baixos verificados na acção D.10, apesar do aumento 
ocorrido na C.1. 
 Outros custos: A redução de 11,6% nas despesas desta rubrica deveu-se sobretudo aos 
custos significativamente mais baixos verificados nas acções C.1, C.2 e E.1, sendo menos 
expressivas as oscilações na C.3 e D.1. 
 Overheads: A redução de 4,1% nas despesas desta rubrica deveu-se à execução financeira 
global do projecto. 
 

6.2 Sistema de contabilidade 

1. Breve apresentação do sistema de contabilidade empregue e código de identificação dos 
custos do projeto no sistema de contabilidade analítica. 
 Na sequência do referido na secção 4.1.1.1, reitera-se que a organização dos 
documentos contabilísticos foi previamente realizada pela assistente administrativa que fez 
parte da equipa do projecto (acção E.1), os quais foram mensalmente remetidos à 
contabilidade já devidamente preparados para validação. Como a assistente administrativa 
não possuía a certificação exigida por lei para a elaboração da contabilidade, o apoio 
contabilístico foi realizado ao longo de todo o projecto pela mesma entidade externa 
especialista na sua execução, de acordo com as convenções contabilísticas normais 
impostas por lei e pela regulamentação em vigor. 
 O procedimento descrito foi essencial para permitir um controlo efectivo da execução 
das despesas associadas ao projecto, assim como para organizar a documentação 
necessária à auditoria de contas ao longo do mesmo. Na identificação das despesas e 
receitas utilizou-se um sistema de contabilidade analítica (contabilidade de centros de 
custos), em consonância com as regras gerais de funcionamento interno do beneficiário. 

2. Breve apresentação do procedimento de aprovação de custos. 
 A aprovação dos custos teve sempre como referência o previsto no orçamento do 
projecto, tendo-se procurado as soluções mais económicas sem descurar a qualidade e 
evitando desvios em relação aos valores aprovados para cada rubrica. O coordenador do 
projecto, em articulação com as estruturas da Quercus indicadas na Figura 1 (secção 4.1), 
aprovou todas as despesas efectuadas em cada acção. 

3. Tipo de sistema de gravação de tempo utilizado. 
 No início as folhas de presença foram todas preenchidas electonicamente, impressas e 
assinadas pelo funcionário e respectivo superior hierárquico. No decurso da visita de 
acompanhamento realizada pelo elemento da EEA em 29/6/2012 foi-nos indicado que as 
mesmas deveriam ser preenchidas manualmente, pelo que se passou a adoptar esse 
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procedimento, à excepção da assistente administrativa que, por uma questão de facilidade 
de execução, continuou a usar o método electrónico. 

4. Breve apresentação do processo/rotinas de registo, submissão e aprovação do sistema 
de registo de tempo. 
 Cada trabalhador ficou responsável por registar diariamente as suas horas de trabalho e 
a equipa do projecto por confirmar esses valores, sendo os mesmos validados pelo 
coordenador do projecto que, após aprovação, assinou as respectivas folhas de presença. 
As folhas de presença do coordenador foram aprovadas e assinadas pelo Presidente da 
Direcção Nacional da Quercus. 
 Numa primeira fase em que as folhas de presença foram preenchidas electonicamente, 
após a validação do número de horas de trabalho diário registadas pelos trabalhadores 
estas foram transportas pelos próprios e/ou pela equipa do projecto para o modelo de 
ficheiro criado para o efeito e, após a sua impressão, foram assinadas pelos funcionários e 
pelo respectivo superior hierárquico. 
 Após a decisão de passar a preencher manualmente as folhas de presença (ver ponto 3), 
a equipa do projecto preparou, imprimiu e disponibilizou aos trabalhadores um modelo 
mensal do documento com espaço para inscrever as horas de trabalho efectuadas por dia e 
no mês. Quando surgiram situações inesperadas (e.g. baixa médica ou acidente de trabalho) 
procedeu-se à reformulação do modelo mensal com os novos elementos, sendo este 
novamente disponibilizado ao(s) respectivo(s) trabalhador(es). 

5. Breve explicação sobre a forma como se assegurou que nas facturas havia uma 
referência clara ao projecto LIFE+, mostrando como as facturas foram marcadas de modo a 
mostrar a ligação ao projecto LIFE+. 
 Antes da emissão das facturas era solicitada à entidade/empresa a identificação clara do 
projecto, por exemplo através da inclusão do acrónimo e/ou do código do projecto, 
situação que foi possível assegurar sobretudo para a maioria dos documentos de despesa 
de maior montante. Além disso, todos os documentos de despesa foram marcadas com um 
carimbo próprio do projecto onde consta o respectivo código (LIFE09 NAT/PT/000043) e 
um espaço para preencher à mão a identificação da(s) acção(ões) a que se refere a despesa. 

 
6.3 Relatório do auditor externo 

 Nas conclusões do relatório do auditor externo independente consta o seguinte: "On the 
basis of the financial control, in accordance with the programme described above, we 
consider that we have obtained reasonable assurance that the financial report of project no 
LIFEO9 NAT/PT/000043 title: HIGRO - Demonstrative actions for the conservation of priority 
habitats in northern mountain areas in Portugal, start date 01.09.2010, end date 
30.06.2014, gives a true and fair view of the expenses, income and investments 
incurred/made by QUERCUS - ANCN in connection with the abovementioned project within 
the time limit laid down by the Commission and in accordance with the LIFE+ Programme 
Common Provisions, the national legislation and accounting rules." 
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7. Lista de abreviaturas 

ACEB - Associação para a Cooperação Entre Baldios 
AFN - Autoridade Florestal Nacional 
AGUIARFLORESTA - Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar 
APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
APFMP - Associação de Produtores Florestais de Montemuro e Paiva 
ARH do Norte - Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. 
BALFLORA - Secretariado dos Baldios do Distrito de Viseu  
CA - Comissão de Acompanhamento 
CC - Comissão Consultiva 
CDBA - Conselho Directivo do Baldio de Afonsim 
CDBAl - Conselho Directivo do Baldio de Alvadia 
CDBC - Conselho Directivo do Baldio de Cetos 
CDBG - Conselho Directivo do Baldio de Gosende, Gosendinho, Peixeninho e Codeçal 
CDBM - Conselho Directivo do Baldio de Montaria 
CDBP - Conselho Directivo do Baldio de Parada 
CDBPM - Conselho Directivo do Baldio de Póvoa de Montemuro 
CDBSO - Conselho Directivo do Baldio de Souto e Outeiro 
CDBT - Conselho Directivo do Baldio de Tourencinho 
CE - Comissão Europeia 
CENTrum - Educationis et Investigationis Oecologiae 
CMC - Câmara Municipal de Caminha 
CMCD - Câmara Municipal de Castro Daire 
CMMB - Câmara Municipal de Mondim de Basto 
CMR - Câmara Municipal de Resende 
CMVC - Câmara Municipal de Viana do Castelo 
CMVPA - Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 
CMVR - Câmara Municipal de Vila Real 
DRAPC - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
DRAPN - Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
EEA - Equipa Externa de Acompanhamento designada pela Comissão (ASTRALE) 
FAPAS - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens 
GPS - Global Positioning System 
ha – hectare(s) 
ICETA-CIBIO - Instituto de Ciências, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto/ 

Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos 
ICNB - Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. 
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 
IGOT-UL - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa 
IPB-CIMO - Centro de Investigação de Montanha/Instituto Politécnico de Bragança 
JFA - Junta de Freguesia de Afonsim 
JFAB - Junta de Freguesia de Arga de Baixo 
JFAC - Junta de Freguesia de Arga de Cima 
JFE - Junta de Freguesia de Ester 
JFLO - Junta de Freguesia de Lamas de Ôlo 
JFM - Junta de Freguesia de Montaria 
JFPi - Junta de Freguesia de Pinheiro 
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JFT - Junta de Freguesia de Telões 
JFVM - Junta de Freguesia de Vilar de Murteda 
JFB/CDBB - Junta de Freguesia de Bilhó/Conselho Directivo do Baldio de Bilhó 
JFG/CDBC - Junta de Freguesia de Gosende/Conselho Directivo do Baldio de Cotelo 
JFG/CDBG - Junta de Freguesia de Gralheira/ Conselho Directivo do Baldio de Gralheira 
JFGS/CDBGS - Junta de Freguesia de Gouvães da Serra/Conselho Directivo do Baldio de  
 Gouvães da Serra 
JFP/CDBTP - Junta de Freguesia de Panchorra/Conselho Directivo do Baldio de Talhada e  
 Panchorra 
JFQ/CDBQ - Junta de Freguesia de Quintã/Conselho Directivo do Baldio de Quintã 
ONGA - Organização Não Governamental de Ambiente 
PDM - Plano Director Municipal 
PI - Percursos interpretativos 
PO - Plano operacional 
PVC - Policloreto de vinilo 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza 
RELAPE - Espécies Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção 
SBTMAD - Secretariado dos Baldios de Trás-os-Montes e Alto Douro 
SEPNA - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
SIC - Sítio de Importância Comunitária 
TAGIS - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal 
UC - Universidade da Coruña (Espanha) 
UFA - União de Freguesias do Alvão 
UH - Unidade(s) homogéneas(s) 
USC/IBADER - Universidade de Santiago de Compostela/Instituto de Biodiversidade Agraria  
 e Desenvolvemento Rural (Espanha) 
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

 


