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1. Introdução 

 Os habitats higrófilos visados no projecto HIGRO estão presentemente dependentes das 

actividades humanas tradicionais, como o pastoreio de gado doméstico e a roça de 

matos/herbáceas, que mimetizam as perturbações na vegetação provocadas pelos grandes 

herbívoros pré-holocénicos (hoje extintos na sua maioria) que durante milhares de anos com 

eles coexistiram e co-evoluíram. Por conseguinte, a conservação destas comunidades vegetais 

requer a sua gestão contínua para evitar que a ausência de perturbação favoreça a progressão 

para matos altos e boques higrófilos, podendo daí resultar efeitos negativos em alguns 

elementos da biodiversidade presente. 

 Neste contexto, torna-se necessário delinear um plano de conservação a médio prazo/longo 

para o período pós-LIFE que permita dar continuidade às acções de gestão activa dos habitats, 

garantindo que os mesmos se mantêm em estado de conservação favorável, bem como às 

tarefas de sensibilização e difusão dos resultados do projecto HIGRO. A continuidade das 

acções irá contribuir para a conservação de habitats e espécies ameaçadas na União Europeia 

e, assim, favorecer a implementação da rede Natura 2000. 

 

 1.1 História do projecto 

 O início do projecto HIGRO em Setembro de 2010 foi marcado pela identificação, 

levantamento cartográfico e selecção das áreas potenciais de intervenção, tendo sido 

contratualizados cerca de 161,8 ha (≈79,0 ha na serra de Arga, ≈41,1 na serra do Alvão e ≈41,7 

ha na serra de Montemuro) dos 352,8 ha conhecidos. Apesar do extraordinário apoio das 

associações de baldios e de outros membros da Comissão de Acompanhamento, surgiram 

sobretudo dois problemas cuja resolução não estava ao alcance da Quercus e que foram 

determinantes para não se terem alcançado os 200 ha inicialmente previstos: 1) imbróglio 

jurídico no Sítio de Importância Comunitária (SIC) Serra de Montemuro que abrange cerca de 

57 ha; 2) duração do contrato de compensação única (20 anos). 

 Nas áreas contratualizadas executaram-se todas as acções de conservação activa previstas, 

tendo sido em algumas delas superadas as metas previstas. Assim, procedeu-se ao controlo 

mecânico e manual da vegetação arbustiva e herbácea em 50 ha (valor previsto), instalaram-se 

8,6 Km de vedações (14% aquém do previsto), realizou-se a restauração da hidrologia natural 

em 124 ha (24% além do previsto) e promoveu-se o pastoreio de percurso em 158,3 ha (58%% 

acima do previsto). 

 Apesar de nos SIC Serra de Arga e Alvão/Marão só ter sido possível realizar uma campanha 

de monitorização e avaliação das acções de conservação acima referidas, no SIC Serra de 

Montemuro os trabalhos foram efectuados durante duas épocas (2012 e 2013), tendo-se 

comprovado com significância estatística alguns dos seus efeitos sobre a flora, vegetação e 

invertebrados, nomeadamente os benefícios da roça de matos higrófilos na regeneração e 

floração da genciana-das-turfeiras (Gentiana pneumonanthe) e, de forma indirecta, na 

reprodução da borboleta-azul-das-turfeiras (Phengaris alcon). No cômputo geral, os resultados 

obtidos forneceram informações úteis para a gestão dos habitats prioritários visados no HIGRO, 

cujas orientações, consubstanciadas no caderno de boas práticas, são passíveis de replicação 
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em situações análogas. O levantamento da situação de referência permitiu conhecer melhor a 

distribuição espacial dos habitats nas áreas contratualizadas, as suas características e estado 

de conservação, bem como a biodiversidade que albergam e as espécies com algum grau de 

ameaçada (por serem raras, endémicas, ameaçadas, terem distribuição localizada, ou estarem 

em perigo de extinção). 

 No âmbito da sensibilização e disseminação dos resultados foi realizado um conjunto de 

acções que compreenderam: 1) a marcação de nove percursos interpretativos; 2) a produção e 

edição de diversas publicações (folhetos, brochura, guião de exploração, relatório não técnico, 

caderno de boas práticas), um documentário e uma exposição (doze painéis); 3) a produção e 

manutenção de uma página na internet; 4) a instalação no terreno de sete painéis de 

divulgação e doze leitores de paisagem; 5) a divulgação na comunicação social (reportagens 

televisivas, entrevista de rádio, notícias de jornal e na internet); 6) a apresentação do projecto 

e resultados em eventos públicos (e.g. congresso, simpósio, workshop); 7) a produção de 

quatro artigos científicos; 8) a organização de três eventos com as comunidades locais e dois 

workshops. 

 Na Comissão de Acompanhamento conseguiu-se agregar um amplo leque de entidades com 

ligações directas ou indirectas à gestão das áreas de intervenção, tendo daí resultado um 

importante elo de ligação com os interlocutores locais que teve efeitos práticos na execução 

do projecto. Paralelamente, estabeleceu-se uma relação de confiança com os gestores dos 

baldios, proprietários privados e pastores que cria condições favoráveis para a implementação 

do plano de conservação pós-LIFE e a gestão futura das áreas contratualizadas; no entanto e 

apesar do esforço desenvolvido, em parte das áreas do SIC Serra de Arga não foi possível 

debelar algumas situações de conflito com uma franja muito diminuta da população local 

motivadas por razões que ultrapassam o âmbito do projecto. 

 A Comissão Consultiva desempenhou 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. A criação de uma rede de intercâmbio de experiências 

com outros projectos que incidem sobre os mesmos temas (ou análogos) também contribuiu 

para o debate de ideias e aquisição de conhecimentos que tiveram aplicação prática nas áreas 

do projecto (e.g. aperfeiçoamento de algumas técnicas de restauro da hidrologia natural). 

 

 1.2 Análise SWOT 

 A definição dos objectivos e metas a alcançar no período subsequente à conclusão do 

projecto em Junho de 2014 requer, em primeira instância, uma avaliação da situação actual. 

Para tal, uma análise SWOT (Quadro 1) permitiu identificar os factores internos (pontos fortes 

e fracos) e externos (oportunidades e ameaças), positivos e negativos, que podem influenciar 

de forma directa ou indirecta a gestão futura das áreas contratualizadas. 

 Com base na referida análise definiu-se um conjunto de objectivos e metodologias para 

conservar os valores naturais que as áreas de intervenção encerram, através da execução de 

um leque de acções que dão continuidade ao trabalho desenvolvido no decurso do projecto 

HIGRO e que atendem aos resultados obtidos na monitorização que foi realizada. 
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Quadro 1 - Análise SWOT das áreas de intervenção do projecto HIGRO. 

S - Pontos fortes W - Pontos fracos 

1. Habitats prioritários em bom estado de 

conservação. 

2. Presença de plantas raras, endémicas, 

ameaçadas, com distribuição localizada, 

ou em perigo de extinção. 

3. Elevada diversidade de invertebrados 

(Lepidoptera e Odonata), parte dos quais 

ameaçados. 

4. Ocorrência da Phengaris alcon nos três 

SIC. 

5. Experiência e conhecimentos adquiridos 

pela equipa do projecto. 

6. Capacidade de mobilização de 

voluntários para colaborarem nas acções 

de conservação. 

7. Áreas classificadas pela Rede Natura 

2000. 

8. Elevada qualidade ambiental e valores 

paisagísticos. 

9. Boa relação com as entidades e 

elementos que integram as Comissões de 

Acompanhamento e Consultiva. 

10. Boa relação de confiança com os 

representantes dos baldios, proprietários 

privados e pastores. 

11. Existência de percursos interpretativos. 

12. Existência de estruturas de regionais 

da Quercus para apoio às acções 

previstas. 

13. Capacidade de divulgação do projecto 

e das iniciativas de voluntariado (Jornal 

"Quercus Ambiente" e Boletim 

Informativo semanal da Quercus). 

1. Fragmentação e dispersão dos 

habitats. 

2. Existência de sinais de sobrepastoreio 

em algumas parcelas do SIC Serra de 

Arga. 

3. Redução já ocorrida nos efectivos 

pecuários nos SIC Alvão/Marão e Serra 

de Montemuro. 

4. Necessidade de manutenção das 

estruturas criadas para restauro da 

hidrologia e existência de valas de 

drenagem por recuperar. 

5. Necessidade de reparação e 

deslocação das vedações. 

6. População diminuta da Phengaris 

alcon na serra de Arga. 

7. Insuficiente monitorização das 

populações de Phengaris alcon nos três 

SIC. 

8. Distâncias entre as áreas no projecto 

(entre os três SIC e dentro de cada SIC). 

9. Redução da equipa original do 

projecto. 

10. Interrupção da monitorização e 

avaliação das acções de conservação 

activa por parte das entidades 

científicas. 

11. Fiscalização ineficiente. 
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Quadro 1 - Análise SWOT das áreas de intervenção do projecto HIGRO. 

O - Oportunidades T - Ameaças 

1. Aquisição de terrenos de elevado valor 

ecológico em Montemuro. 

2. Criação de parcerias com baldios e 

entidades públicas (e.g. ICNF, Municípios, 

Juntas de Freguesia) e privadas (e.g. Centro 

Económico e Cultural de Taipei). 

3. Criação de parcerias com ONGA nacionais 

(e.g. TAGIS e SPEA) e europeias (e.g. Dutch 

Butterfly Conservation). 

4. Sensibilização e educação ambiental dos 

gestores/proprietários dos terrenos, 

pastores e comunidade local em geral. 

5. Formação e sensibilização de operadores 

turísticos na serra de Arga. 

6. Voluntariado. 

7. Aumento do efectivo pecuário em 

Montemuro com raças autóctones. 

8. Existência de uma rede de intercâmbio de 

experiências. 

9. Recuperação de populações de Genista 

ancistrocarpa, Erica ciliaris e E. tetralix na 

serra de Montemuro. 

10. Monitorização das acções conservação 

activa e de recuperação de Genista 

ancistrocarpa, Erica ciliaris e E. tetralix na 

serra de Montemuro. 

1. Ausência de controlo dos efectivos de 

cavalos no SIC Serra de Arga e 

sobrepastoreio nas área situadas a maior 

altitude. 

2. Previsível redução a médio/longo prazo 

do efectivos pecuários nos SIC Serra de 

Montemuro, Alvão/Marão e parte da 

Serra de Arga. 

3. Aumento da pressão turística no SIC 

Serra de Arga (e.g. provas todo-o-terreno, 

organizadas ou "espontâneas"). 

4. Vandalização de algumas estruturas do 

projecto sitas no SIC Serra de Arga. 

5. Franja muito diminuta da população 

local atreita a conflitos no SIC Serra de 

Arga. 

6. Incêndios recorrentes de Verão. 

7. Erosão e drenagem dos terrenos. 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

TAGIS - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal 

 

2. Objectivos e metodologias 

 No processo de definição dos objectivos e das metodologias a adoptar para os alcançar, 

facilitada pela avaliação anterior, considera-se ainda desejável referir previamente alguns 

aspectos relativos às prioridades de conservação, necessidades e capacidade da equipa de 

trabalho, questões institucionais, entre outros. 

 As prioridades de conservação para as áreas do projecto centram-se na necessidade de 

manter no território as actividades tradicionais, como o pastoreio extensivo (controlando a sua 

intensidade e periodicidade) e a roça de matos/herbáceas, e paralelamente de evitar que os 

factores de ameaça degradem/destruam os habitats higrófilos (e.g. drenagem dos terrenos, 
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incêndios recorrentes de Verão e destruição física). A recuperação de algumas populações de 

espécies constituintes dos urzais-tojais higrófilos também é prioritária, onde estas estão 

ausentes ou com reduzido número de efectivos (caso da Erica tetralix e E. ciliaris no SIC Serra 

de Montemuro). 

 O decréscimo do número de cabeças de gado nos três SIC constitui o principal motivo de 

preocupação em relação à conservação dos habitats, ao invés do que sucede nas áreas de 

maior altitude da serra de Arga onde, presentemente, se verificam sinais de sobrepastoreio e é 

desconhecido o número exacto de equídeos. 

 Apesar da redução da equipa do projecto, no grupo de trabalho existe conhecimento e 

experiência suficientes para implementar o presente plano, bem como capacidade de 

mobilização da sociedade civil através da bolsa de voluntários pré-existente e de parcerias a 

estabelecer com outras ONGA (nacionais e europeias) e autarquias locais. 

 As instituições com jurisdição sobre as áreas contratualizadas, ao integrarem a Comissão de 

Acompanhamento, tiveram conhecimento do desenrolar dos trabalhos e foram informadas 

dos aspectos a ter em consideração para conservar os valores naturais associados aos habitats 

prioritários. Por conseguinte, a manutenção desse contacto para troca de informações e 

conhecimentos que será assegurada pelo grupo de trabalho, aproveitando o bom 

relacionamento existente, afigura-se preponderante para que as decisões tomadas por parte 

de cada uma das entidades, com influência directa ou indirecta nos habitats, sejam coerentes 

com os objectivos de conservação requeridos. As diversas entidades envolvidas, ao nível 

municipal, regional e nacional, de um modo geral, estão em sintonia quanto à necessidade e 

importância de conservar as formações vegetais típicas dos ambientes higrófilos.  

 Neste contexto, apresentam-se de seguida os objectivos do presente plano de conservação 

pós-LIFE, que são comuns para os três SIC, com ligeiras adaptações resultantes de diferenças 

pontuais que serão devidamente destacadas. 

 Objectivo 1 - Assegurar a conservação a longo prazo dos habitats em terrenos privados. 

 Objectivo 2 - Contribuir para a manutenção dos habitats e biodiversidade associada em 

estado de conservação favorável. 

 Objectivo 3 - Sensibilizar e divulgar os resultados do projecto. 

 Objectivo 4 - Criar parcerias com entidades públicas e privadas para apoio às acções do 

presente plano. 

 

 2.1 Acções a desenvolver e custos previstos 

 Nos Quadros 2 a 5 encontram-se resumidas as diversas acções preconizadas para alcançar 

os objectivos referidos, bem como as respectivas actividades, os SIC a intervir, a calendarização 

e os responsáveis pela execução e/ou pelo financiamento. O planeamento tem um horizonte 

temporal de cinco anos, iniciados imediatamente após o final do projecto (Julho de 2014 a 

Junho de 2019). No caso dos objectivos de gestão ou as circunstâncias se alterarem 

substancialmente ao fim de cinco anos, proceder-se-á à devida actualização do presente plano 

de conservação. 
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 As áreas particulares a adquirir serão integradas no projecto de micro-reservas da Quercus, 

sendo a sua selecção feita em função dos valores que encerram (e.g. com presença de Erica 

tetralix, Erica ciliaris ou Phengaris alcon). 

 As acções de conservação activa serão executadas de acordo com as orientações de gestão 

preconizadas no caderno de boas práticas e no plano operacional do projecto, incidindo 

preferencialmente sobre as áreas de maior sensibilidade e/ou a necessitar de restauro, com o 

intuito de beneficiar os habitats e/ou algumas espécies ameaçadas a nível local, nacional ou 

comunitário (e.g. Erica tetralix e Erica ciliaris em Montemuro, Coenagrion mercuriale em Arga, 

Phengaris alcon nos três SIC, Cyaniris semiargus em Montemuro e no Alvão); estas acções 

serão objecto de monitorização. As tarefas serão executadas consoante as necessidades (e.g. 

reparação dos tabiques) e os objectivos de gestão (e.g. deslocação de vedações) que podem 

ser ajustados à evolução dos habitats. A redução de algumas ameaças identificadas durante o 

projecto terá por base a informação e o envolvimento das entidades públicas com intervenção 

directa ou indirecta nas áreas contratualizadas. 

 No âmbito da sensibilização e divulgação dos resultados serão adoptadas as mesmas 

estratégias e meios usados durante a execução do projecto HIGRO, mas dando especial 

atenção à formação e sensibilização ambiental de operadores turísticos e comunidades locais. 

 As parcerias a criar com diversas entidades têm por finalidade angariar todo o tipo de 

apoios (e.g. logísticos, orientação técnica, conhecimento, experiência, execução das acções no 

terreno, financiamento) que contribuam para alcançar os objectivos pretendidos. 

 No que concerne ao financiamento das actividades previstas, cujos custos estimados 

ascendem aos 58.300€ em cinco anos, consideram-se quatro vertentes. 

1. Estabelecimento de parcerias com diversas entidades (ver actividade 1.1 no Quadro 5) 

para obtenção de financiamento directo ou apoios indirectos (e.g. execução de algumas 

tarefas sob orientação da Quercus e angariação de voluntários). 

2. Angariação de fundos através de: i) um sistema de eco-créditos, isto é, de valorização dos 

serviços prestados pelos ecossistemas, destinado aos agentes económicos e cidadãos em 

geral; ii) empresas envolvidas com a Quercus em planos de redução da Pegada Ecológica, 

em que uma das componentes passa pelo investimento em “capital natural”; iii) 

campanhas com ONGA europeias. 

3. Apresentação de propostas de candidaturas a projectos nos quais seja possível integrar 

algumas das acções previstas. 

4. Fundo de Conservação da Natureza da Quercus. 

 É de realçar que uma parte do financiamento para a execução de algumas acções de 

conservação activa e aquisição de terrenos já se encontra parcialmente assegurado pelo 

Centro Económico e Cultural de Taipei (representação de Taiwan em Lisboa). 

 Por último, refira-se que nos próximos cinco anos serão desenvolvidos todos os esforços no 

sentido angariar e investir cerca de 58.300€ nas áreas do projecto para executar as actividades 

supramencionadas. No entanto, dada a dimensão do investimento para uma ONG e a actual 

conjuntura económica nacional, admite-se que a estratégia delineada não é isenta de riscos e 

que podem ocorrer algumas dificuldades que obriguem a alterações do planeamento realizado. 

Nesse caso, será dada prioridade à conservação dos habitats e espécies que deles dependem.
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Quadro 2 - Informações relativas ao objectivo 1 (Assegurar a conservação a longo prazo dos habitats em terrenos privados). 

Acções Actividades SIC 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

1. - Criação de micro-
reservas 

1.1 - Aquisição de 3 ha de 
terrenos durante 5 anos 

M  X   X   X  X X X  Quercus 
Quercus em parceria 
com ONGA europeias 

 
Quadro 3 - Informações relativas ao objectivo 2 (Contribuir para a manutenção dos habitats e biodiversidade associada em estado de conservação favorável). 

Acções Actividades SIC 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

1. - Controlo mecânico e 
manual de vegetação 
arbustiva e herbácea 

1.1 - Roça de matos/herbáceas 
em 4 ha/ano num total de 20 ha 

A; A-M; 
M 

 X   X   X  X X X 

Quercus com 
Sapadores 
Florestais, 
Compartes e 
Autarquias 

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

2. - Controlo da 
intensidade e 
periodicidade do 
pastoreio 

2.1 - Reparação de vedações 
A; A-M; 

M 
 X   X   X  X X X 

Quercus com 
voluntários 

Quercus 
2.2 - Deslocação de vedações 
para áreas a gerir activamente 

A; A-M; 
M 

   X   X  X X   

3. - Restauração da 
hidrologia natural 

3.1 - Reparação de tabiques, 
faxinas mortas e muros de 
pedra 

A; A-M; 
M 

 X   X   X  X X X 
Quercus com  
voluntários e 
Autarquias 

Quercus em parceria 
com as Autarquias 3.2 - Construção de 5 tabiques 

(faxinas ou muros de pedra)/SIC, 
num total de 15 estruturas 

A; A-M; 
M 

   X   X  X X   
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Quadro 3 - Informações relativas ao objectivo 2 (Contribuir para a manutenção dos habitats e biodiversidade associada em estado de conservação favorável). 

Acções Actividades SIC 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

4. - Promoção do 
pastoreio de percurso 

4.1 - Aquisição de sete bovinos 
de raça arouquesa para oferta 
aos pastores 

M  X   X          Quercus CEC de Taipei 

4.2 - Influenciar a concepção de 
novos programas de medidas 
agro-ambientais 

A; A-M; 
M 

   X          

Quercus com 
Gabinete de 
Planeamento 
e Políticas 

Quercus 

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

5.1 - Manutenção das vedações 
que protegem os núcleos pré-
estabelecidos 

M 

 X   X   X   X   X   X  
Quercus com  
voluntários e 
Autarquias 

Quercus em parceria 
com as Autarquias 5.2 - Criação de 2 novos núcleos 

de cada espécie, num total de 6 
núcleos 

   X   X   X      

6. - Criação de parcerias 
com entidades científicas 

6.1 - Monitorização das acções 
de conservação 

M    X   X   X   X  X   
Quercus com 
CIMO, TAGIS 
e CIBIO 

Quercus em parceria 
com as Autarquias 

7. - Redução de ameaças  
(e.g. pressão turística, 
vandalismo, 
sobrepastoreio, 
incêndios de Verão)  

7.1 - Promoção de reuniões com 
entidades públicas (e.g. SEPNA, 
Ministério da Agricultura e do 
Mar, ICNF e Municípios) 

A; A-M; 
M 

   X   X        Quercus Quercus 
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Quadro 4 - Informações relativas ao objectivo 3 (Sensibilizar e divulgar os resultados do projecto). 

Acções Actividades SIC 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

1. - Dinamização e 
manutenção de 
percursos interpretativos 
e painéis de divulgação 

1.1 - Manutenção de sinalética e 
painéis 

A; A-M; 
M 

 X   X   X   X   X   X  
Quercus com 
as  Autarquias 

Quercus em parceria 
com as Autarquias 1.2 - Promoção de 1 visita 

guiada por SIC, num total de 3 
A; A-M; 

M 
   X   X   X      

2. - Divulgação na 
internet 

2.1 - Actualização semestral do 
sítio do HIGRO na internet 

-  X   X   X  X X X Quercus Quercus 

3. - Divulgação na 
comunicação social 

3.1 - Publicação de uma 
notícia/ano no Jornal "Quercus 
Ambiente", num total de 5 

-  X   X   X  X X X Quercus Quercus 

4. - Divulgação dos 
resultados directamente 
ao público 

4.1 - Exibição da exposição 
interpretativa 

-  X   X   X   X   X    Quercus Quercus 

4.2 - Distribuição dos materiais 
de divulgação publicados, 
inclusive o documentário 

-  X   X   X   X   X    
Quercus com  
Autarquias e 
ICNF 

Quercus 

5. - Produção de artigo 
científico 

5.1 - Publicação de um artigo 
científico com os resultados do 
projecto sobre invertebrados 

-    X          TAGIS 
TAGIS em parceria com 
a Quercus 

6. - Sensibilização 
ambiental 

6.1 - Formação e sensibilização 
de operadores turísticos e 
comunidades locais 

A; A-M; 
M 

   X          Quercus Quercus 
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Quadro 5 - Informações relativas ao objectivo 4 (Criar parcerias com entidades públicas e privadas para apoio às acções do presente plano). 

Acções Actividades SIC 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

1. - Criação de parcerias 
com os interlocutores 
locais e outros 

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

-  X   X   X   X   X   X  Quercus Quercus 

2. - Rede de intercâmbio 
de experiências 

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

-  X   X   X   X      Quercus Quercus 

SIC - Sítio de Importância Comunitária 
 A - Serra de Arga 
 A-M - Alvão-Marão 
 M - Serra de Montemuro 
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 
ONGA - Organização Não Governamental de Ambiente 
CEC de Taipei - Centro Económico e Cultural de Taipei (representação de Taiwan em Lisboa) 
TAGIS - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal 
CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos 
CIMO - Centro de Interpretação de Montanha 
SEPNA - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
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