




1 - HIGRO, um projecto de conservação

O projecto HIGRO, co-financiado pelo programa LIFE+ da União Europeia, tem como objectivo principal a 
definição de uma metodologia que promova o restauro e a conservação activa de dois habitats prioritários 
de montanha (urzais-tojais higrófilos(1) e cervunais(2)) e favoreça o aumento da biodiversidade que lhes 
está associada, designadamente de plantas e invertebrados em perigo de extinção. 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, pretende-se contribuir para a implementação da rede Natura 2000 que visa a conservação a 
longo prazo de espécies e habitats ameaçados na União Europeia.

(1) Habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix.
(2) Habitat 6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos siliciosos das zonas montanas (e 
das zonas submontanas da Europa continental).

2 - Cervunal na serra de Montemuro
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2 - Áreas de intervenção

O projecto desenvolve-se numa área aproximada de 162 hectares, em três Sítios de Importância Comunitária 
(SIC) designados por “Serra de Arga”, “Serra de Montemuro” e “Alvão-Marão”. As áreas abrangem         

sobretudo baldios e ainda alguns terrenos particulares, situados entre as altitudes de 550m (serra de 
Arga) e 1.340m (serra de Montemuro) nos concelhos de Viana do Castelo, Caminha, Vila Pouca de 

Aguiar, Mondim de Basto, Castro Daire e Resende.

5.

4.

3. 3 - Perfil de vegetação e 
habitat de montanha

4 - Tomentilha ou quinquefólio (Potentilla erecta)
5 - Cervum (Nardus stricta)
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3 - Habitats a conservar
 

Os urzais-tojais higrófilos são comunidades de espécies arbustivas dominadas por urzes (p. ex. a lameirinha, 
a urze-dos-brejos e a torga ou queiró), tojos (geralmente o tojo-molar) e plantas higrófilas do género Genista, 
como o tojo-arnal ou aliaga, o arranha-lobos (G. berberidea) e a G. micrantha.

Por seu lado, os cervunais são formações de espécies herbáceas perenes e densas que crescem em moita 
de rebentos, com dominância ou presença abundante de cervum, acompanhada por um número variável de 
espécies típicas como o junco (Juncus squarrosus) e a tomentilha ou quinquefólio.

Os dois habitats organizam-se em mosaico e ocorrem em ambientes higrófilos, ou seja, em solos permanen-
temente húmidos ou encharcados durante uma parte significativa do ano. Por norma, os solos são pobres 
em nutrientes e muito ácidos. Estas condições de humidade verificam-se em áreas côncavas de planalto ou 
na base de encostas e planícies vizinhas.

Apesar da inegável importância ecológica destas comunidades vegetais, não só para a biodiversidade mas 
também para as actividades e bem-estar humano, sobretudo como importantes reguladores do ciclo da 
água, estes habitats encontram-se hoje bastante ameaçados pela ausência/regressão do pastoreio ou pelo 
sobrepastoreio, pela drenagem, destruição física (p. ex. a abertura de caminhos) e eutrofização das águas, 
bem como pela elevada frequência dos incêndios de Verão.

6 - Baldio de Afonsim / SIC Alvão-Marão

7.

7 - Localização das áreas de intervenção 
do projecto HIGRO
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4 - Acções do projecto HIGRO

O projecto HIGRO iniciou-se com a identificação das áreas de intervenção e a sua contratualização. Sobre 
esses terrenos recaíram os trabalhos de levantamento da situação de referência, que incluíram a produção 
da cartografia dos habitats e a realização de diversos estudos de flora, vegetação e invertebrados (borbo-
letas, aranhas, libélulas e libelinhas), que permitiram posteriormente monitorizar e avaliar os efeitos das 
acções de conservação activa.

Os trabalhos preparatórios anteriores serviram de base à elaboração e execução do plano operacional que 
incluiu, entre outras, as medidas de conservação activa preconizadas para os dois habitats. A sensibilização 
e disseminação dos resultados abarcou um conjunto de iniciativas, das quais se destacam: a instalação de 
painéis de divulgação e de leitores de paisagem para apoio aos percursos interpretativos marcados; o sítio 
na internet; a exposição e o respectivo guião de exploração; o documentário; as publicações impressas, 
como folhetos e brochura, ou artigos científicos e de divulgação geral; e a organização de eventos com as 
comunidades locais e Workshop para técnicos.

A coordenação e implementação do HIGRO esteve a cargo da Quercus - Associação Nacional de Conservação 
da Natureza, que recebeu os contributos de duas comissões (de acompanhamento e consultiva) e dinamizou 
uma rede de intercâmbio de experiências com dois projectos LIFE+, entre outros. A monitorização das acções 
foi atribuída a três entidades científicas: CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéti-
cos, CIMO - Centro de Investigação de Montanha e TAGIS - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal.

8.

9.
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8 - Folhetos de percursos para as três serras
9 - Guião de exploração da exposição (frente e verso)
10 - Eventos com as comunidades locais
11 - Sítio de divulgação do projecto HIGRO na internet
12 - Artigos de divulgação na imprensa escrita

10.

11. 12.

13. Painel de interpretação da paisagem
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5 - Flora e fauna Com Interesse Para a Conservação

Nos trabalhos de inventariação realizados nos três SIC identificaram-se 100 espécies de plantas, dez das 
quais têm interesse para a conservação por serem raras, endémicas (que ocorre numa região geográfica 
restrita), ameaçadas, terem distribuição localizada, ou estarem em perigo de extinção.

Os estudos revelaram ainda a presença de: 67 espécies de borboletas diurnas (cerca de 50% das espécies 
que ocorrem em Portugal); 21 de libélulas e libelinhas (cerca de 32% da diversidade do país); 63 espécies de 
outros insectos; 16 espécies e 13 morfo-espécies (espécies apenas reconhecidas pela morfologia) de aranhas, 
sendo quatro delas pouco frequentes no país.

Em relação às borboletas diurnas, 29 delas apresentam algum estatuto de ameaça: 18 encontram-se      
moderadamente ameaçadas no nosso país e três na Europa; cinco estão em perigo de extinção em Portugal; 
cinco são endemismos europeus; e uma consta na Directiva Habitats (Directiva 92/43 CEE), sendo a sua    
conservação de interesse comunitário.

Entre as libélulas e libelinhas, há duas espécies que estão ameaçadas, uma das quais também figura na 
Directiva Habitats.

Genciana-das-turfeiras
(Gentiana pneumonanthe)

Ocorre em grande parte da Europa desde o nível do mar até aos 
3.000m de altitude, mas em Portugal continental apresenta uma 
distribuição muito localizada em matos higrófilos e cervunais nas 
zonas atlânticas do território continental.

A floração pode ocorrer entre Julho e Novembro.
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Carex durieui

Este endemismo do Noroeste da 
Península Ibérica está em perigo de 

extinção em Portugal, sendo apenas 
conhecidas duas populações (serra 
de Arga e Pateira de Fermentelos).

É uma planta perene que cresce em 
tufos (cespitosa). Os caules férteis 

atingem 30-50cm de altura e são del-
gados, lisos e de secção triangular. 

Ocorre em turfeiras e prados muito 
húmidos, com solos ácidos e pobres 

em nutrientes.

Floresce em Junho e Julho.

Fava-de-água
(Menyanthes trifoliata)

Ocorre de forma localizada em      
turfeiras e prados inundados de     

zonas montanhosas (140 a 1.900m 
de altitude).

Em Portugal está presente no      
Minho, Trás-os-Montes e Beira Alta, 

mas é localmente rara na serra 
de Montemuro onde apenas se         

conhecem duas populações.

Floresce entre Maio e Agosto.

Arnica
(Arnica montana subsp. atlantica)

É um endemismo do Sudoeste       
europeu que surge de forma             

localizada em prados húmidos e 
turfeiras nas zonas de montanha. 
A sua conservação é de interesse 

comunitário.

A floração pode ocorrer entre     
Abril e Agosto.
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Serratula tinctoria subsp. seoanei 

É um endemismo do Sudoeste        
europeu que cresce em matos  
higrófilos e cervunais nas zonas 
atlânticas montanhosas.

O nome do género resulta das folhas 
serrilhadas, enquanto a designação 
da espécie deriva do seu uso para 
tingir tecidos de amarelo.

Floresce entre Agosto e Outubro.

Urze-dos-brejos (Erica tetralix)

Estas duas espécies de urzes (Erica 
spp.) ocorrem em ambientes higró-
filos, a lameirinha de Norte a Sul do 
país, em particular na metade mais 
próxima do litoral, e a urze-dos-
-brejos mais restrita a altitudes        
elevadas.

São relativamente frequentes nas 
serras de Arga (ambas as espécies) 
e/ou Alvão (urze-dos-brejos). Na 
serra de Montemuro são ambas 
localmente raras, existindo perigo 
de extinção local da urze-dos-brejos 
(apenas se conhece uma pequena 
população da espécie).

Os incêndios recorrentes e/ou 
quando ocorrem na época quente 
promovem a eliminação destas duas 
espécies no habitat.

Lameirinha (Erica ciliaris)
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Arranha-lobos
(Genista berberidea)

É um endemismo estrito da parte 
atlântica do Norte de Portugal e da 
Galiza (Espanha) que está ausente 
em zonas interiores. As suas popu-

lações estão em regressão, sendo 
a da serra de Arga a única com uma 

dimensão apreciável.

A espécie é característica dos 
urzais-tojais higrófilos e domina as 

formações arbustivas deste habitat 
prioritário.

Floresce entre Março e Maio.

Genista micrantha

É um endemismo do Norte da 
Península Ibérica que está ausente 

na parte oriental e ocorre de forma 
localizada em urzais-tojais higrófilos 

e em prados húmidos nas zonas 
montanhosas.

Na serra de Montemuro é                  
localmente rara, sendo aí conhecidas 

apenas duas populações.

Floresce entre Maio e Agosto.

Campainhas-amarelas
(Narcissus bulbocodium)

É um endemismo do Sudoeste       
europeu com distribuição alargada, 

cuja conservação é de interesse 
comunitário.

Floresce entre Fevereiro e Maio.
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Borboleta-azul-das-turfeiras (Phengaris alcon)

Espécie muito ameaçada em Portugal e na Europa, confinada a 
ambientes higrófilos, incluindo as serras do projecto HIGRO.
A sua sobrevivência depende da presença simultânea da genciana-
-das-turfeiras e de formigas do género Myrmica. Os adultos da 
borboleta (25) fazem as posturas exclusivamente nessa planta 
(24), entre Julho e Agosto, alimentando-se as suas larvas dentro do 
ovário da flor. Em Setembro, as larvas da borboleta (27) deixam-se 
cair ao solo e libertam uma substância química parecida à das lar-
vas das formigas. Ao serem atraídas pelo odor as formigas recolhem 
as larvas da borboleta (26) para o interior dos formigueiros, onde 
as alimentam e protegem até ao Verão seguinte, quando se trans-
formam em crisálida; assim que eclodem em adultos
têm de abandonar rapidamente os formigueiros.
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Azulinha-do-bocage
(Cyaniris semiargus)

Borboleta muito rara e localizada 
em Portugal que surge nas serras de 
Montemuro, Estrela, Montesinho e 
São Mamede.

Os adultos podem ser observados 
desde Abril a Julho, nomeadamente 
em prados de altitude pouco           
explorados.

A intensificação da agricultura e a 
arborização das áreas de montanha 
são as principais ameaças à sua 
sobrevivência.

24.

26.

25.

28.

27.

5.2 - Fauna



11

Nêspera-dos-lameiros
(Coenonympha iphioides)

É um endemismo ibérico que está 
muito ameaçado em Portugal, 

onde aparece sobretudo na região 
Norte e a Sul do Douro (serras de             

Montemuro e Estrela). Os adultos 
observam-se desde finais de Junho 

até Agosto em prados húmidos.

As principais ameaças a que está 
sujeita são a destruição de prados 

húmidos, a instalação de monocul-
turas florestais e o isolamento de 

algumas das populações.

Libelinha-de-mercúrio
(Coenagrion mercuriale)

É um endemismo europeu que tem 
o estatuto de quase ameaçada, 

devido à fragmentação do habitat, 
expansão da agricultura intensiva, 

poluição da água, drenagem e seca 
estival de pequenas linhas de água. 

A sua conservação é de interesse 
comunitário.

A única população registada nas 
áreas do HIGRO situa-se na serra de 

Arga, sendo esta também aquela 
que ocorre a maior altitude no país.

Simpétrum-cor-de-sangue
(Sympetrum sanguineum)

Apesar de ter uma distribuição 
alargada no país, a sua reprodução 

ocorre em águas paradas, muitas 
vezes de carácter temporário  (p. ex. 

em turfeiras e charcas temporárias, 
habitats pouco comuns no país).

A fase larvar em meio aquático dura 
um ano e o adulto pode ser visto 

entre Julho e Novembro.

A produção agrícola e a poluição da 
água são as suas principais ameaças.

29.

30.
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6 - Resultados obtidos

6.1 - Acções preparatórias
- Produção da cartografia da flora e habitats e obtenção de fotografia aérea de alta resolução nas áreas 
principais das três serras.

- Estudos sobre as populações de plantas e invertebrados (borboletas, aranhas e libélulas e libelinhas).

- Estudo preliminar das populações de borboleta-azul-das-turfeiras em Montemuro.

- Análises de água recolhida em 16 locais nos anos de 2012 e 2013.

- Identificação de 352,8 hectares de cervunais e urzais-tojais higrófilos nos três SIC.

- Elaboração e execução de um Plano Operacional aprovado pela Comissão Consultiva.

6.2 - Compensação pelos direitos de utilização
- Celebração de 23 contratos relativos à compensação dos direitos de utilização de 161,84 hectares (79,0 na 
serra de Arga, 41,8 na serra de Montemuro  e 41,1 na serra do Alvão) de urzais-tojais higrófilos e/ou cervunais.

6.3 - Acções de conservação
A conservação activa dos urzais-tojais higrófilos e cervunais foi realizada através do controlo mecânico e 
manual da vegetação arbustiva/herbácea, da instalação de vedações amovíveis e fixas, do restauro da 
hidrologia natural e da promoção do pastoreio extensivo.

A título de exemplo, refira-se que a diversidade de borboletas diurnas nas áreas do HIGRO aumentou em 
11 espécies entre 2012 e 2013. Igual tendência foi registada para as libélulas e libelinhas (Odonata) com um 
acréscimo de três espécies. Estes resultados indiciam que as acções realizadas podem ter favorecido o au-
mento da diversidade de espécies e a abundância de Odonata e borboletas diurnas.

 6.3.1 - Controle mecânico e manual da vegetação arbustiva e herbácea

Tal como se esperava, os trabalhos foram executados em 50 hectares. Com a previsível regressão do pas-
toreio a médio/longo prazo, esta acção assume maior importância na gestão dos dois habitats. A roça de 
matos, ao abrir espaços na vegetação, pode promover a diversidade vegetal e aumentar a capacidade de re-
generação e floração da genciana-das-turfeiras e, por conseguinte, beneficiar a borboleta-azul-das-turfeiras.

 6.3.2 - Instalação vedações amovíveis e fixas

A instalação de vedações amovíveis e fixas ficou 14% aquém do previsto, mas os 8,6 Km que foram construí-
dos são adequados às necessidades. As vedações permitiram ordenar o pastoreio, evitar a perturbação nas 
áreas mais sensíveis, recuperar as comunidades vegetais degradadas e criar condições para avaliar o efeito 
da ausência de pastoreio.

 6.3.3 - Restauração da hidrologia natural 

Os objectivos iniciais foram superados em 24%, tendo esta acção sido realizado em 124 hectares através da 
instalação de 152 estruturas (144 tabiques e 8 faxinas vivas), das quais 75 em Arga, 35 em Montemuro e 42 
no Alvão. Como os dois habitats requerem solos húmidos, o restauro da hidrologia natural é fundamental 
para recuperar as áreas outrora drenadas. A instalação de tabiques é uma das técnicas usadas que permite 
atrasar o escoamento da água e elevar o nível freático que favorece a flora dos ambientes higrófilos e a 
               fauna que lhe está associada.
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32.

34.

33.

32 - Instalação de vedação amovível
        Serra de Montemuro
33 - Roça de matos em faixas alternadas
        Serra de Arga
34 - Corte mecanizado de vegetação
        arbustiva e herbácea / Serra de Montemuro
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35 - Tabique para restauro da hidrologia natural
        Serra do Alvão
36 - Pastoreio com gado bovino de raça barrosã
        Serra de Arga
37 - Tabique para restauro da hidrologia natural
        Serra de Arga
38 - Pastoreio extensivo com gado bovino de raça arouquesa
        Serra de Montemuro

35.

38.

36.

37.
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 6.3.4 - Promoção do pastoreio de percurso 

A área de intervenção situou-se cerca de 58% acima do previsto, uma vez que o pastoreio foi promovido em 
158,3 hectares através da celebração de 17 contratos com os pastores locais e/ou proprietários de gado. O 
aumento da intensidade do pastoreio, dentro de certos limites, permite o incremento dos cervunais, en-
quanto a redução do mesmo conduz à sua substituição por urzais-tojais higrófilos e, em casos extremos, à 
progressão para matos altos e bosques mais pobres em termos de biodiversidade.

6.4 - Sensibilização e disseminação dos resultados
- Marcação de nove percursos interpretativos de pequena rota e instalação de uma rede de doze leitores de 
paisagem colocados ao longo dos percursos. Edição de três folhetos de apoio aos percursos interpretativos, 
um para cada SIC.

- Instalação de sete painéis de divulgação do projecto, três na serra de Montemuro e dois nas serras de Arga 
e Alvão.

- Produção e manutenção de uma página do projecto na internet com cerca de 20.000 visitas.

- Produção de um folheto genérico, uma brochura e um documentário bilingue (português e inglês), dis-
ponível na internet.

- Promoção geral do HIGRO através de artigos na comunicação social e publicações diversas, designadamente:

     •emissão de cinco comunicados de imprensa;

     •emissão de reportagens televisivas em programas da RTP1 (Minuto Verde; Portugal em Direto; Bom Dia  
         Portugal) e da RTP2 (BIOSFERA);

     •transmissão de uma entrevista na Rádio Marcoense;

     •publicação de 15 artigos no jornal Quercus Ambiente;

     •publicação de uma notícia num jornal de âmbito nacional (Correio da Manhã) e diversas notícias na  

        internet (p. ex. versões digitais do Jornal Público, Correio da Manhã, Diário de Notícias e diversos blogs);

     •apresentação do projecto e/ou resultados na Escola Superior Agrária de Castelo Branco, no “1º Simpósio 

        Internacional da FIP” (Federação Internacional de Fitossociologia), realizado em Valencia (Espanha),

        no Workshop “Biodiversidade de Montanha”, que decorreu em Vila Pouca de Aguiar, e no “VIII Congresso

       de Ornitologia da SPEA” (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), ocorrido em Almada.

- Produção do logótipo do projecto.

- Produção de uma exposição interpretativa sobre gestão activa de espaços de montanha com 12 painéis, a 
qual esteve patente ao público em 17 locais e recebeu mais de 5.000 visitas, acompanhada por um guião de 
exploração.

- Edição de um relatório não técnico (Layman report).

- Produção de quatro artigos científicos com a interpretação dos dados provenientes da monitorização.

- Promoção de três eventos com as comunidades locais, um em cada SIC, que contaram com a presença de 
cerca de 180 participantes.

- Organização de um Workshop para técnicos sobre “Conservação e restauro de habitats prioritários de 
montanha e biodiversidade associada”, realizado em Vila Pouca de Aguiar e no Baldio de Afonsim, que en-
volveu cerca de 50 participantes.

- Edição de um caderno de boas práticas de gestão dos habitats.
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6.5 - Funcionamento global do projecto e monitorização
- Constituição da equipa do projecto formada por 10 elementos, sete dos quais contratados localmente 
durante dois anos, que permitiu o planeamento, revisão, gestão e implementação do HIGRO pela Quercus.

- Constituição de uma Comissão de Acompanhamento formada por 15 entidades para assegurar o planea-
mento estratégico do projecto e a tomada de decisão, tendo a mesma reunido por seis vezes.

- Constituição de uma Comissão Consultiva formada por quatro entidades para assegurar a consultoria 
científica do projecto, tendo a mesma reunido por três vezes.

- Monitorização e avaliação do efeito das acções de conservação activa executadas pelo CIBIO, CIMO e 
TAGIS, no âmbito das quais se realizaram duas campanhas (2012 e 2013) no SIC Serra de Montemuro e uma 
campanha (2013) nos SIC Serra de Arga e Alvão/Marão. Os estudos realizados compreenderam a avaliação:

     •do efeito do restauro da hidrologia, da roça e da exclusão do uso actual sobre a flora e vegetação;

     •do efeito do restauro da hidrologia sobre as populações de libélulas e libelinhas;

     •do efeito das acções de gestão sobre as populações de borboletas diurnas;

     •do efeito da roça e/ou do pastoreio na floração de genciana-das-turfeiras e nas posturas da borboleta-

        -azul-das-turfeiras;

     •da regeneração de urze-dos-brejos após exposição do solo na serra de Montemuro;

     •da instalação de novos núcleos de urze-dos-brejos, lameirinha e tojo-arnal (Genista ancistrocarpa) na 

        serra de Montemuro.

- Realização da contabilidade do projecto apoiada por uma entidade externa especializada.

- Realização da auditoria às contas do projecto por uma entidade externa independente.

- Elaboração de um plano de conservação para as áreas contratualizadas a executar nos cinco anos seguintes 
à conclusão do projecto, ou seja, após Junho de 2014.

- Criação de uma rede de intercâmbio de experiências a nível ibérico com dois projectos LIFE+: o “LAURISSIL-
VA SUSTENTÁVEL” (http://life-laurissilva.spea.pt/pt/), executado nos Açores, e o “TEMEDAL” (http://www.
lifetremedal.eu/), a decorrer no Norte de Espanha. Neste âmbito, foi organizado um Workshop sobre “Con-
servação de habitats prioritários de montanha” em Castro Daire e na serra de Montemuro, que contou com 
a presença de cerca de 30 participantes.

39.
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