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Objetivo do projeto 

 Proprietários, no apoio online na Gestão Ativa da Floresta com a ForestSIM® e arranjando um 
mecanismo que permite diversificar os seus rendimentos através da venda de créditos de Serviços 
de Ecossistemas em mercados não tradicionais, valorizando as propriedades e possibilitando 
investimento em prevenção de incêndios e aumento de resiliência do território;

 Empresas-Sponsor, com compromissos no âmbito da política de responsabilidade social e 
ambiental, que encontram no serviço certificado e reconhecido internacionalmente uma solução 
credível que lhes permitam alegar com transparência esse investimento, por exemplo, em 
compensação de emissões de carbono.

“Ecossistem Services powered by ForestSIM” pretende criar valor para dois tipos de clientes:
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O projeto “Ecossystem Services powered by ForestSIM” tem por objetivo  responder ao 
desafio de assegurar o compromisso de gestão ativa dos recursos naturais de forma 

sustentável e tecnologicamente atrativa, com o foco nas áreas florestais marginais, sem 
alternativas de produção tradicional, cumprindo os normativos de certificação florestal FSC e 

fornecendo alternativas rentáveis aos proprietários com a valoração de serviços de 
ecossistemas recorrendo à teoria da mudança, aumentando a resiliência da floresta e do 

território.



Consultoria:

Implementação, 
Auditoria e Formação 

em  Sistemas de 
Certificação Florestal 

(GFS, COC, Projeto 
Arquitetura/ 
Construção)

Entidade Gestora do 
Grupo Nacional de 

Certificação de Matas

1ª certificação 
Nacional de serviços 

de ecossistemas, 
03/2021

Entidade Gestora do 
Grupo de Certificação 

Nacional de Cadeia 
de Custódia de 

Madeireiros

Entidade Gestora 1º 
Projeto Ibérico de 
Certificação FSC

2BForest - serviços
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Fevereiro 2016-Criação 
2BForest

2017-criação  grupo de cadeia de 
custódia
(7 empresas)
Criação do grupo de gestão 
florestal 
(4 proprietários; 500 ha)

2020-
Lançamento
1º Projecto Ibérico de construção com 
materiais de florestas sustentáveis

2021-1ª Certificação Nacional 
de Serviços de Ecossistemas; 
Escritório em Tábua; 
500 proprietários e 23.000ha

Rede de 
Apoio 

técnico e 
formação

Cumprimento 
automático do PGF 

legal

Tempo de 
adesão 

curto (2-3 
semanas)

Acesso ao 
ForestSIM® “2B_Forest_Group”



Certificação SE FSC®
VANTAGENS

• Promoções podem ser realizadas pelo 
gestor florestal para atrair 
financiamento, pagamentos e 
investimentos. 

• Financiadores podem, por sua vez, fazer 
promoções para gerar valor de 
negócios. 

• O Documento de Certificação de 
Serviços dos Ecossistemas oferece 
transparência.
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Que áreas podem ser elegíveis para 
Serviços de Ecossistemas (SE)?

Todas as áreas que estejam 
certificadas pela Gestão 
Florestal Responsável pela 
2BForest ou venham a ser 
certificadas e que cumpram 
os Requisitos definidos pelo 
FSC e 2BForest para serem 
Declarados como Serviços 
de Ecossistemas.

Nos formulários disponíveis publicamente estão 
listadas todas as espécies e habitats encontradas 
e as medidas planeadas na teoria da mudança 
vão no sentido da sua promoção (M150, M152 e 
M158): link: 
https://fsc.secure.force.com/servlet/servlet.FileD
ownload?file=00P4y00001CGEzcEAH



Projecto Piloto

05/2021-
Projecto 
municipal 
para 
CMArouca

12/2020

Adaptação do 
sistema à 
Certificação 
Serviços dos 
Ecossistemas 
(SE) através da 
ForestSIM

03/03/2021

Auditoria para 
Certificação SE (3 
membros, 140 ha)

19/03/2021 
Obtenção 
Certificação SE

Estabelecimento 
de Acordos de 
Comercialização

Objectivo do projecto CM Arouca:
• Identificar a nível Municipal de “hotspots” a valorar –

parceiro NBI
• Contacto com as partes interessadas – parceiro AFEDV
• Identificação de áreas potenciais para a certificação de 

serviços de ecossistemas – 2BForest
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Certificação FSC®



SE Biodiversidade
1.1 Restauro da cobertura 
florestal natural (validado)

1.3 Manutenção de uma rede de 
áreas de conservação 

ecologicamente suficiente

SE Carbono
2.1 Conservação de stocks de 

carbono
2.2 Restauro de stocks de carbono

SE Turismo
5.1 Manutenção de áreas de 

importância para recreio e/ou 
turismo

M152: 1405 ton C no ano 
2020;  Projeção de 4278 

ton C (5 anos de 
certificado)

Corredor ecológico com 
habitats prioritários da 

Diretiva de Habitats

Elevada visibilidade: 
mais de 100.000 

visitantes/ano

Espécies de flora 
endémicas, raras e com 

proteção legal em 
Portugal

Certificação SE FSC®: Banco de Áreas e SE
Impactos Positivos Verificados
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O projeto “Certificação FSC dos Serviços do Ecossistema em Áreas de Gestão Certificada” de acordo com o FSC-PRO-30-006
Ecosystem Services Procedure, pressupõe a teoria da mudança.

• Teoria da Mudança dos Serviços dos Ecossistemas: descrição e ilustração de forma detalhada de Como e Porque se
espera que ocorra uma mudança desejada em determinado contexto particular.

Teoria da mudança SE através da ForestSIM®
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Os objetivos de gestão relacionados aos Impactos ES1.1: Restauro da cobertura florestal natural e ES1.3: Manutenção de uma rede de áreas de conservação ecologicamente suficiente, 
são, em geral: - Manter e aumentar a área dos habitats; - Garantir a conservação das espécies protegidas; - Promover as cortinas ripícolas com espécies autóctones; - Diminuir o risco de 
incêndio florestal; - Controlar as invasoras lenhosas; - Promover a regeneração natural autóctone; - Conservação das manchas florestais naturais.

Os valores (M152 e M158) que contribuem para o impacto ES 1.3, são as seguintes: Áreas do habitat 4030pt3 dominadas por tojo-gatunho e carqueja, em alto estado de conservação;  
Áreas com presença de vestígios do habitat 4020; Mosaicos de carvalhais (9230) e sobreirais (habitat 9330); Afloramentos siliciosos (8220); Áreas junto ao rio Paiva com ameais (91E0) e 
louriçais (5230); Áreas com adernal (5330).

As áreas selecionadas para o Impacto ES 1.3 estão inseridas: 1) «Corredor ecológico», definido no Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho e 2) Rede 
Natura 2000.



Teoria da mudança SE através da ForestSIM®

Através da plataforma ForestSIM:
- O técnico e proprietário tem 

informação sobre todas as 
orientações de gestão de 
espécies e habitats presentes na 
área;

- É elaborado um planeamento e 
respetiva orçamentação para as 
parcelas com serviços de 
ecossistemas identificados e 
avaliados;

- O proprietário tem toda a 
informação disponível em 
dispositivos móveis.

Teoria da mudança – ES2.2

Plano de Gestão Operacional-ForestSIM
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Parceiro ForestSIM: The Navigator Company



Modelo económico para SE e links de referencia
Custos 

auditoria 
externa FSC

Rendimento

Custos GF

Implementação 

Monitorização 
áreas

Coordenação 
projeto

Comercialização 

Valores calculados para caso piloto (03/2021).

Componentes do Valor do Crédito SE
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Links:

The first Portuguese Ecosystem services FSC certification in 19/3/2021.- https://info.fsc.org/details.php?id=a02f300000gHchTAAS&type=certificate

ForestSIM no programa Faça Chuva ou faça SOL, do canal 2 da RTP: https://www.youtube.com/watch?v=5TznMUKtPv4

Serviços dos ecossistemas no grupo da 2BForest, Ordem dos Engenheiros: https://haengenharia.pt/noticias/certificacao-de-servicos-de-ecossistema-em-debate-na-oern/

Tutoriais 2BForest para proprietários e utilizadores no canal de Youtube da 2BForest: https://www.youtube.com/channel/UCKaTEU2Dw9HOi_m-S-K-prQ

Noticias sobre a atividade da 2BForest: http://www.2bforest.pt/noticias



Finalidade do financiamento
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O projeto iniciou-se com as áreas piloto em Arouca e é necessário alargar a implementação da 
certificação dos serviços dos ecossistemas a outras áreas do território e dentro do mesmo 
território-Arouca, para alavancar o efeito de escala nas intervenções no território.

A implementação desta certificação tem custos acrescidos na caracterização exaustiva dos valores 
presentes, o que necessita de um investimento inicial para a sua concretização.

Como o mercado dos serviços dos ecossistemas não existe, é necessário trabalhar toda esta 
vertente junto dos potenciais sponsors.

Assim o financiamento necessário tem dois objetivos:

i) Alargar a certificação dos serviços dos ecossistemas (SE) a outros proprietários, com recurso à 
utilização do ForestSIM®, caracterização/inventário dos valores naturais (carbono e 
biodiversidade),  formação a técnicos e proprietários e Sessões de Campo: “Lições aprendidas”, 
bem como Participação em feiras e eventos;

ii) Trabalhar o Mercado de Créditos de Serviços dos Ecossistemas junto dos sponsors, 
nomeadamente, com Website, Folhetos e portfolios, bem como Participação em feiras e 
eventos.



SGS + ACUMEN

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



Certificação GREEN IT
2021

Certificação GREEN IT
2021



• O CONSORCIO
– Acumen & SGS

• ENQUADRAMENTO
– Green Intelligence - Casos de Uso
– Green IT Benefícios

• PROCESSO
– Processo & Dimensões & Níveis

• POTENCIAL & DESENVOLVIMENTO

AGENDA



Focamos a nossa 
atividade em 
encontrar e 
implementar 
soluções que 
criem valor para 
as empresas

Reunimos uma 
equipa de 
profissionais com 
a energia, 
competências e 
experiência em IT 
e 
sustentabilidade 

Investigamos 
técnicas, 
ferramentas e 
melhores práticas 
de mercado para 
criar o MMGIT–
modelo de 
avaliação em 
maturidade em 
Green IT

O Modelo 
MMGIT assenta 
na experiência 
acumulada de 20 
anos e de 
projectos em 
BSC, ITSM, BI, 
CRM, Six Sigma, 
Data center
optimization, IT 
strategy

Consórcio

Société Générale
de Surveillance
S.A. é a maior 
organização 
mundial no 
domínio da 
inspeção, 
verificação, 
análise e 
certificação.

A SGS foi o 
primeiro a obter 
a acreditação 
para a 
Certificação de 
Sistemas de 
Gestão da 
Qualidade em 
1998. 

Líder de mercado 
nas principais 
tendências 
internacionais: 
certificação de 
Sistemas de 
Gestão da 
Qualidade, 
Ambiente,   
Green IT



Green Intelligence – Casos de Uso

A nossa visão centra-se em 
implementação e todas as vertentes 
da cadeia de valor da experiência 
dos cidadãos, empresas e 
organizações, ativos do território e 
da natureza, interlocutores de 
ecossistema e academia.

Centramos a nossa atividade em:

• Implementação de mudanças 
inteligentes relevantes para o 
território, cidadão e natureza

• Inteligência competitiva para o 
governo do território, natureza e 
responsabilidade social

• Sistemas cibernéticos de 
monitorização e deteção de 
anomalias



A certificação GREEN IT possibilita à empresa:

▪ BENEFÍCIOS ECONÓMICOS:

o Redução de custos energia de longo prazo

o Redução de custos através da utilização de equipamentos mais eficientes 

o Redução de custos com manutenção de equipamentos 

▪ BENEFÍCIOS REPUTACIONAIS

o Comunicação ao mercado da implementação de uma estratégia de Green IT

o Reconhecimento como fornecedor de excelência por clientes que adotam políticas de green procurement

o Apoio à construção da notoriedade de marca em termos de sustentabilidade

o Reforço posicionamento da  empresa / marca em sustentabilidade

▪ BENEFÍCIOS AMBIENTAIS:

o Menor consumo de energia

o Menor consumo materiais / equipamentos                Redução da Pegada Ecológica

o Redução de emissões CO2

Virtualização de servidores. Poupanças típicas: Entre 40% a 70% do orçamento de TIs*
Racionalização de ativos de impressão: Poupanças típicas: Entre 10% e 30%, potencialmente mais se a 
produção de impressão for consolidada *

* Fonte: MMR - modelo de melhoria de rentabilidade, compilados de vários casos



Desenvolvimento de plano geral de Green IT; Definir os interlocutores organizacionais 
e a sua governância; Posicionar o Green IT nos objectivos e programas de 
sustentabilidade corporativa; Requisitos de conformidade regulatória; Programas de 
reciclagem de lixo electrónico; Politicas de compras Verdes; Formação e mudança 
organizacional; Benefícios fiscais e subsídios

Medição inicial de consumo de energias e pegada de emissões; Optimização do 
datacenter existente; Desenho e construção de novo data center; Outsourcing e 
hosting do data center; Virtualização e consolidação; Software de gestão de infra-
estrutura de Tis

Serviços de impressão geridos; Colaboração e conferências; Software de gestão de 
energia; Clientes Finos / Thin Clients; Gestão de dispositivos

Optimização de cadeia de fornecimento; Automação de edifícios; Sistemas de gestão 
ambiental
Abordagens de trabalho flexíveis; Energias Alternativas

Avaliação de maturidade Green IT

AVALIAÇÃO DE MATURIDADE GREEN IT

PLANEAMENTO 
DE TIS E 
GOVERNÂNCIA

DATA CENTER

TIS DISTRIBUÍDAS

SUPORTE DE 
TECNOLOGIAS A OUTROS 
PROCESSOS DE NEGÓCIO



Modelo de Avaliação & Processo de certificação

Diagnóstico

Estratégia

Plano Operacional 
Green IT

Auditoria

Certificação GREEN 
IT

Planeamento de TIs
e Governância

TIs

Distribuídas

Suporte de 
Tecnologias a outros 

processos de 
negócio

Data 

Center

Modelo Avaliação 
de Maturidade 

Green IT

1. Visão e Estratégia Green IT; 
2. Apoio Executivo de Green IT;
3. Colaboração ao longo de diferentes funções e 

responsabilidades e melhores práticas; 
4. Processos Tecnológicos Verdes; 
5. Pegada de Emissões; 

6. Tecnologias Verdes de Suporte ao Negócio;
7. Requisitos de Conformidade Regulatória; 
8. Sistema de Informação Ambiental 
9. Resultados de Negócio. 



Apoiamos as empresas a gerir e comunicar ao mercado através da 
certificação GREEN IT

Empresa com estratégia de Green IT; 

Acções de boas práticas em nove áreas de Green IT; Desempenho 

superior aos parâmetros de Green IT Expert da certificação

Implementação de Plano Green IT;

Acções de boas práticas em seis áreas de Green IT; Desempenho 

superior aos parâmetros de Green IT Master da certificação

Inicio de Plano Green IT;

Acções de boas práticas em quatro áreas de Green IT; 

Desempenho superior aos parâmetros mínimos da certificação



Finalidade do financiamento & investimento

Os objetivos do financiamento e investimento na certificação Green IT são três:

Internacionalização
Estabelecer redes de certificadores internacionais, e locais de forma a aumentar o nível de 
penetração dos serviços para redução da pegada de carbono. Abrir novos mercados, estimulando a 
procura da certificação e tecnologias verdes.

Disseminação
Aumentar a confiança do investidor por meio de maior previsibilidade na forma como os governos 
lidam com as principais questões ambientais. Contribuir para a consolidação fiscal por meio da 
mobilização de receitas por meio de impostos verdes e da eliminação de subsídios prejudiciais ao 
meio ambiente. Essas medidas também podem ajudar a gerar ou libertar recursos para programas 
de “technology cascading” em áreas em que a tecnologia é deficitária e poderá reduzir a iliteracia 
digital.

Introdução de novas ferramentas
Ferramentas para aumentar a produtividade das empresas, ao criar incentivos para maior eficiência 
no uso de recursos naturais, reduzindo o desperdício e o consumo de energia, desbloqueando 
oportunidades de inovação e criação de valor e alocar recursos reciclaveis para o uso de maior 
valor.



Potencial de escala

O potencial de escala da Certificação Green IT assenta na internacionalização sendo    
complementar ao desenvolvimento sustentável das organizações nacionais e internacionais. 

A proposta de valor da certificação Green IT é converter soluções tradicionais por soluções 
tecnológicas com impacto neutro ou mesmo negativo.  

O foco deste crescimento é garantir que a natureza possa oferecer todo o seu potencial econômico 
de forma sustentável na substituição de ativos não naturais. Esse potencial inclui o fornecimento de 
serviços tecnológicos essenciais de suporte.

Este potencial pode ser acelerado com ações de formação alavancando a rede internacional da SGS, 
rede essa que está cada vez mais sensível a tecnologias sustentáveis. 



Neutralize-C
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➢

➢

➢

➢



Cover Land Initial Cover Land Final

Grassland Vineyard

7 ton/ha 21 ton/ha

Landowners with:

➢ No economic activity

➢ Burned by forest fires
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Projeto de restauro ecológico de 100 ha duma área ardida em 2012 na Serra do Caldeirão (Foupana –
Cachopo – Tavira), financiado pela The Coca-Cola Foundation, e que decorre em 2019-22.

Objetivos:

• Restauro ecológico e devolução de água ao território para reposição das funções, ecologia e 
potencial produtivo da floresta

• Contribuir para a melhoria do ciclo da água e do solo, recuperar a qualidade dos habitats e 
ecossistemas, biodiversidade e demais serviços ambientais

• Disseminar as boas práticas implementadas junto dos proprietários florestais, comunidade técnica e 
científica e decisores locais e regionais

• Sensibilizar e implicar a comunidade local na preservação ativa da sua floresta

O QUE É O “PLANTAR ÁGUA”? 



ÁGUA
• 200.000 beneficiários indiretos

• 200-250 Milhões litros/ano recuperados

• Renovação do ciclo da água

• Melhor qualidade de água nos aquíferos 
e albufeiras

FLORESTA
• 100ha de floresta mediterrânica restaurada

• 50 000 árvores e arbustos autóctones plantados

• Floresta mais resiliente e resistente aos incêndios

• Combate à erosão

• Incremento da biodiversidade

VIDA
• Maior potencial para atividades baseadas na floresta 

mediterrânica

• Incentivo à fixação das comunidades no território 

• Combate ao abandono rural e ao abandono da floresta

• Proteção e segurança das terras e pessoas

• Maior potencial para o recreio, lazer 

PLANTAR O QUÊ E PARA QUEM? 



50 000 
PLANTAS AUTÓCTONES

200-250 ML ÁGUA/ANO

PLANTAR ÁGUA EM NÚMEROS

166 666 667 garrafas de 
litro e meio de Coca-Cola

=



COMO?

2019-22:

- Abertura de acessos

- Corte, remoção e queima de canaviais

- Plantação de árvores e arbustos autóctones segundo zonamento 
adaptado aos declives, substrato e exposição

- Adensamento de bosquetes e galeria ripícola existentes

- Rede terciária de Faixas de Gestão de Combustível (10m)

2019-22 e PÓS 2022:

- Alargamento da área beneficiada e retanchas

- Controlo de vegetação espontânea

- Atividades formativas e educativas de campo

- Monitorização de variáveis de capital natural (produção de 
cortiça, medronho e pinha, retenção de carbono, coberto vegetal 
do solo, qualidade da água, biodiversidade)



• Recuperação da floresta mediterrânica, redução da erosão e melhoria do estado da biodiversidade

• Maior disponibilidade e qualidade de água para todos os usos

• Maior potencial para atividades baseadas na floresta mediterrânica e valorização para o recreio e 
lazer

• Redução do risco de incêndio, proteção de terras e pessoas e combate às alterações climáticas

• Maior informação e sensibilização do setor e das comunidades, e maior potencial para uma 
participação mais ativa na preservação da floresta

IMPACTOS DIRETOS NA BIODIVERSIDADE E NOS 
SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS



Orçamento de 210.000€ que ao longo de 3 anos permitirá:

• Aumentar a escala da área recuperada, criando um Diálogo da Paisagem para a Serra Algarvia

• Garantir a manutenção e viabilidade das intervenções de restauro a longo prazo (controlo de 
vegetação e retanchas)

• Promover ações de visitação (incluindo a marcação e registo de percurso pedestre de Pequena 
Rota) e de educação ambiental com as comunidades locais

• Disseminar boas práticas de restauro ecológico e florestal junto de decisores e de outros 
proprietários

• Prolongar e avaliar os resultados da monitorização de variáveis de capital natural (sequestro de 
carbono, diversidade faunística, humidade do solo, qualidade de água, produção de cortiça, 
medronho e pinhão)

FINALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO



POTENCIAL DE 
ESCALA:

Diálogo da 
Paisagem da 
Serra Algarvia



Fundo ANP|WWF de 
Restauro de Paisagem

Filantropia 
Empresarial 

Off-set Pegada 
de Carbono 

(empresas, 
eventos, etc.)

Diálogo da Paisagem da Serra Algarvia

Empresas

Crowd Funding

Particulares

Proprietários Municípios e 
CIMs

Assoc. de 
Produtores

Administr. 
Pública 

Regional

Empresas e 
ONGs

Visão Partilhada
(serviços dos ecossistemas e funções 

socioeconómicas a privilegiar)

Fundos Públicos (FA, 
FFP, PDR, Valorização 

Interior)

Projetos de Restauro

Fi
na

nc
ia

m
en

to

Investidores

Turismo do 
Algarve



Afonso do Ó Rita Rodrigues
adoo@natureza-portugal.org rrodrigues@natureza-portugal.org www.natureza-portugal.org



LIAMARINHA

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



liamarinha.com.br

SUSTAINABLE WATER AND WASTEWATER TECHNOLOGIES



Estação de Tratamento Natural - ETN
R i o s ,  L a g o a s  N a t u r a i s  e   L a g o a s  d e  E s t a b i l i z a ç ã o

Tr a t a m e n t o  d e  e f l u e n t e s  

s a n i t á r i o  e  I n d u s t r i a l

R e m e d i a ç ã o  e  r e n a t u r a l i z a ç ã o  

d e  a m b i e n t e s  a q u á t i c o s



Estação de Tratamento Natural - ETN
R i o s ,  L a g o a s  N a t u r a i s  e   L a g o a s  d e  E s t a b i l i z a ç ã o

MINERAÇÃO

• Drenagem ácida de minas (DAM);

• Águas residuárias da produção;

• Recuperação de ambientes aquáticos;

SANEAMENTO

• Esgoto sanitário;

• Remediação e renaturalização de

ambientes aquáticos

AGROPECUÁRIA

• Águas residuárias da produção;

C o n s u m o  d e  á g u a  

22,5 bilhões de litros por ano

I n v e s t i m e n t o

R$ 10 bilhões de reais por ano



Estação de Tratamento Natural - ETN
R i o s ,  L a g o a s  N a t u r a i s  e   L a g o a s  d e  E s t a b i l i z a ç ã o

Plantas fitorremediadoras

Raízes – Sistema radicular

Refil – Fibras orgânicas

Ilha Flutuante Vegetada

Barreira Filtrante



Ilhas Flutuantes
• A técnica de fitorremediação proporciona a

redução das concentrações de contaminantes

orgânicos e inorgânicos presentes na água.

• As raízes das plantas, retem e auxiliam na

sedimentação de partículas sólidas, estabilizam a

carga orgânica e acumulam metais, através dos

processos de fitoestabilização e rizofiltração.

• As raízes e os módulos, fornecem um meio de

suporte para a formação do biofilme,

favorecendo a biodegradação através da

simbiose entre microorganismos, plantas e

matérias de suporte.

Estação de Tratamento Natural - ETN
R i o s ,  L a g o a s  N a t u r a i s  e   L a g o a s  d e  E s t a b i l i z a ç ã o



Barreira filtrante
• As barreiras filtrantes funcionam como chicanas,

auxiliando no aumento do tempo de detenção

hidráulica, favorecendo a sedimentação e

retenção de partículas sólidas presentes na água;

• Os refis das barreiras filtrantes auxiliam na

redução das concentrações de metais, através do

processo de adsorção pelas fibras orgânicas e

fornecem condições para o a formação do

biofilme, como meio de suporte.

Estação de Tratamento Natural - ETN
R i o s ,  L a g o a s  N a t u r a i s  e   L a g o a s  d e  E s t a b i l i z a ç ã o



H a c k B r a z i l 2 0 2 0

B r a z i l C o n f e r e n c e – B o s t o m / M A  

( H a r v a r d  e  M I T )

1 0 0 K  L ATA M  2 0 1 8

M I T  e  I T B A  – B u e n o s  
A i r e s / A r g e n t i n a

C o n n e c t e d S m a r t C i t i e s 2 0 2 0

S ã o  P a u l o / B r a s i l

P r ê m i o  M u t u a  2 0 1 8

C R E A ,  M u t u a  e  A n p r o t e c

M a c e i o / B r a s i l

Prêmios
Te c n o l o g i a



Em 2018 iniciamos o
desenvolvimento da tecnologia e
os testes com os protótipos.R$ 460.000,00

A p o r t e  F i n a n c e i r o

Parceiros

Implantação da tecnologia em
escala real em julho de 2020.

Maior desastre ambiental do Brasil
Como a LiaMarinha está auxiliando na reparação da bacia do rio Doce.



Maior desastre ambiental do Brasil
Como a LiaMarinha está auxiliando na reparação da bacia do rio Doce.



R i o  G u a l a x o d o  N o r t e ,  M a r i a n a / M G  ( R e c u p e r a ç ã o  d a  b a c i a  d o  r i o  D o c e )

R e m e d i a ç ã o  e  r e n a t u r a l i z a ç ã o  d e  c u r s o  d ’ á g u a .

Maior desastre ambiental do Brasil
Como a LiaMarinha está auxiliando na reparação da bacia do rio Doce.



Estação de Tratamento Natural - ETN
S i s t e m a  d e  Tr a t a m e n t o  P a s s i v o  p a r a  D r e n a g e m  Á c i d a  d e  M i n a s  ( D A M )



Estação de Tratamento Natural - ETN
M o d e l o  d e  n e g ó c i o

R$/m²

Ilhas Flutuantes

R$/metro

Barreiras Filtrantes

Venda Direta
Empresas (B2B) e Governo (B2G)

Prova de Conceito (POC) e Projeto Executivo

Fornecimento e Instalação dos Produtos

Capacitação e Consultoria Técnica (Pós-venda)

Pré-Venda ao Pós-Venda

Fornecimento de Insumos



Estação de Tratamento Natural - ETN
E q u i p e  r e s p o n s á v e l  e  p a r c e i r o s

William Pessôa

D I R E T O R  
E X E C U T I V O

Engenheiro Civil 
Esp. Negócios Socioambientais 

Técnico em Mineração

Denise Dávini

C O O R D E N A D O R A  
P & D

Engenheira de Bioprocessos

Apoio



Estação de Tratamento Natural - ETN

A L i a M a r i n h a é u m a e m p r e s a q u e t e m c o m o

p r o p ó s i t o m e l h o r a r a q u a l i d a d e d a s á g u a s

a t r a v é s d a g e s t ã o s u s t e n t á v e l d o s r e c u r s o s

h í d r i c o s , u t i l i z a n d o t e c n o l o g i a s e c o l ó g i c a s

e s u s t e n t á v e i s p a r a g e r a r i m p a c t o

s o c i o a m b i e n t a l p o s i t i v o , i n t e g r a n d o

a m b i e n t e s a q u á t i c o s r e n a t u r a l i z a d o s e

e d u c a ç ã o a m b i e n t a l a p l i c a d a .

Solução Baseada na
Natureza



negocios@liamarinha.com.br

+55 (31) 9 8568 2591



SPEA

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA
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O Priolo (Pyrrhula murina) é o único passeriforme endémico dos Açores. Esta espécie 
rara e com estatuto de conservação vulnerável (IUCN) apenas pode ser encontrada na 
parte Este da ilha de São Miguel. O Priolo é considerado um símbolo desta ilha e da 
conservação da natureza nos Açores.

O habitat do Priolo é a floresta Laurissilva dos Açores. Trata-se de uma floresta húmida, 
muito diversificada e com alto índice de endemismo que fornece abrigo e alimento ao 
Priolo. Entretanto, parte desta floresta foi substituída por pastagens e plantações.

O PRIOLO A FLORESTA LAURISSILVA

É uma espécie única da ilha 
de São Miguel e restrita à 
zona Este.

Em risco de extinção com 
apenas 1000 indivíduos. 

Vários projetos têm permitido 
manter a espécie.

O Priolo depende desta 
floresta para a sua 
sobrevivência.

É a floresta original dos 
Açores, atualmente muito 
restrita.

Contém mais de 30 espécies 
únicas de flora e fauna.
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Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundoAS AMEAÇAS O ALTAS DO PRIOLO

A destruição e a perda de qualidade de seu habitat são as principais ameaças à 
conservação do Priolo. As plantas exóticas invasoras impedem o desenvolvimento de 
plantas nativas que fornecem alimento ao Priolo comprometendo a sua dieta. A introdução 
de roedores interfere negativamente na reprodução do Priolo devido ao ataque às crias 
e ovos no ninho.

Extinto Ameaçado Baixo risco

2003 2009 2016

As espécies invasoras 
afetam diretamente o 
desenvolvimento da floresta 
laurissilva, e portanto, do 
Priolo.

Os esforços de conservação 
têm conseguido levar ao 
Priolo desde o Perigo crítico 
até vulnerável na lista 
Vermelha da IUCN.

O Atlas do Priolo reúne 50 voluntários durante 
uma semana para contar num dia todos os 
Priolos do mundo.



IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundoOBJETIVOS DO ATLAS ESCALABILIDADE

Realizar uma contagem 
instantânea que permita 
uma estimativa mais 
rigorosa do estado da 
população do Priolo.

Divulgar a espécie e 
a importância da sua 
conservação.

A metodologia de censo de aves 
com apoio de voluntários pode 
ser replicada e aproveitada para 
obter informações mais sólidas 
sobre o estado de populações 
de aves e outras espécies 
ameaçadas.

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

2022



IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
do Priolo

Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

IV Atlas
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Ajuda-nos
a descobrir quantos
priolos há no mundo

Obter uma fotografia 
instantânea do estado da 
população do Priolo que 
permita definir melhor as 
ações de conservação.

Formar 50 voluntários na 
identificação do Priolo e 
censo de aves.

Sensibilizar a população 
para a importância da 
espécie e a sua conservação.

IMPACTO APOIO NECESSÁRIO

O financiamento para o projeto será utilizado para a recessão e hospedagem dos 
voluntários durante uma semana no Nordeste, transporte para o trabalho de campo e 
confecção de materiais de divulgação do IV Atlas do Priolo.

DESPESAS CUSTO

Monitores (deslocação e estadia) 4500,00€

Transporte (monitores e voluntários) 3900,00€

Alimentação (monitores e 
voluntários) 5525,00€

50 kit do voluntário (T-shirt, 
garrafa reutilizável, saco de algodão, 
material para formação)

942,50€
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S09

S08

S07

S06

R09

R08

R07

R06

R05

R04

R03

Q11

Q10

Q09

Q08

Q07

Q06

Q05

Q04

Q03

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

P03

P02

O11

O10

O09

O08

O07

O06

O05

O04

O03

O02

N11

N09

N08

N07

N06

N05

N04

N03

N02

N01

M11

M10

M09

M08

M07
M06

M05

M04

M03

M02

L09

L08

L07

L06

L05

L04

L03

L02

K09

K08

K07

K06

K05

K04

K03

K02

K01

J09

J08

J07

J06

J05

J04

J03

J02

J01

I11

I10

I09

I08

I07

I06

I05

I04

I03

I02

H11

H10

H09

H08

H07

H06

H05

H04

H02

G11

G10

G09

G08

G07

G06

G04

G03

F12

F11

F10

F09

F08

F07

F06

F04

F03

E12

E11

E10

E09

E08

E07

E06

E05

E04

D13

D12

D11

D10

D09

D08

D07

D06

D05

C13

C12

C09

C08

C07

C06

B13

B12

B11

B10

B09

B08

A13

A12

A11

RS09

RS08

RS07

RS06

RS05

RS04

QR09

QR08

QR07

QR06

QR05

QR04

QR03

PQ10

PQ09

PQ08

PQ07

PQ06

PQ05

PQ04

PQ03

PQ02

OP11

OP09

OP08

OP07

OP06

OP05

OP04

OP03

OP02

NO11

NO10

NO09

NO08

NO07

NO06

NO05

NO04

NO03

NO02

NO01

MN11

MN10

MN09

MN08

MN07

MN06

MN05

MN04

MN03

MN02

MN01

LM11

LM09

LM08

LM07

LM05

LM04

LM03

LM02

LM01

KL09

KL08

KL07

KL06

KL05

KL04

KL03

KL02

KL01

JK09

JK08

JK07

JK06

JK05

JK04

JK03

JK02

JK01

IJ10

IJ09

IJ08

IJ07

IJ06

IJ05

IJ04

IJ03

IJ02

IJ01

HI10

HI09

HI08

HI07

HI06

HI05

HI04

HI02

HI01

GH11

GH10

GH09

GH08

GH07

GH06

GH05

GH04

GH03

FG11

FG10

FG09

FG08

FG07

FG06

FG03

FG02

EF12

EF11

EF10

EF09

EF08

EF07

EF06

EF05

EF04

EF03

EF02

DE12

DE11

DE10

DE09

DE08

DE07

DE06

DE05

CD12

CD11

CD10

CD09

CD08

CD07

CD06

CD05

CD04

BC12

BC11

BC09

BC08

AB12

AB11

AB10

307 pontos de contagem do Atlas na área de distribuição do Priolo.
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Informações complementares:

Site do IV Atlas do Priolo
SPEA Açores
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)
Notícia sobre o III Atlas do Priolo (2016)

OBRIGADO!

https://www.centropriolo.com/iv-atlas-do-priolo
http://speaacores.blogspot.com/
http://www.spea.pt
https://www.rtp.pt/noticias/pais/mais-de-300-locais-percorridos-a-lupa-no-atlas-do-priolo-nos-acores_n929001


MONTIS

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



Os carvalhais do Caramulo 

Um programa para aumentar a biodiversidade do Carvalhal 
de Vermilhas e a sua resiliência ao fogo  



O projecto visa acelerar a recuperação natural do carvalhal que a MONTIS 
gere em Vermilhas, Vouzela. Este carvalhal ardeu intensamente em 2017. O 
projecto visa acelerar o ciclo de instalação do carvalhal, com uma gestão 
adaptada ao ciclo de fogo. Consequentemente está-se a potenciar toda a 
biodiversidade associada ao carvalhal de carvalho negral e alvarinho, uma 
vez que se está a restaurar habitat com condições para outras espécies de 
fauna e flora.  
 
Procura-se ainda pôr em prática: 
•  Um programa de envolvimento da comunidade para a educação 

ambiental no terreno, baseada na prática, com escolas, comunidade 
local, empresas, pessoas com deficiência e universidades; 

•  A recolha de informação sobre a biodiversidade da área, de preferência 
com o envolvimento da comunidade e com voluntários. 

Objectivos 



A MONTIS espera obter os seguintes resultados adicionais: 
•  melhoria das condições de instalação de vegetação; 
•  aumento dos abrigos para a fauna; 
•  manutenção/ melhoria da qualidade do solo; 
•  aumento da diversidade do banco de sementes; 
•  aumento da resiliência ao fogo; 
•  condições para a visitação. 

Objectivos 

Antes do fogo de 2017 Actualmente 



Em 2014 a MONTIS comprou, com uma campanha de crowdfunding, 5,5 ha de 
terreno na serra do Caramulo. Esta área encontrava-se, à semelhança de 
grande parte da restante paisagem da serra do Caramulo, em estado de 
profundo abandono. Na altura da compra estes 5,5 ha eram ocupados por 
um carvalhal jovem. Em outubro de 2017, a propriedade ardeu num incêndio 
de muito elevada intensidade.  
 
Após o incêndio, a MONTIS optou por aguardar pela Primavera seguinte 
para avaliar a resposta da natureza ao fogo. Apesar de as copas das árvores 
terem morrido, todos os carvalhos rebentaram junto ao solo, emitindo 
novos ramos com crescimento vigoroso. Desde a primavera de 2018 que a 
MONTIS tem estado a apoiar o crescimento desses ramos mais fortes 
(varas), selecionando os mais vigorosos com o corte das restantes. 

Descrição 



Assumindo que o fogo é uma inevitabilidade e que, no contexto atual de 
abandono da serra, a probabilidade de um novo grande fogo ocorrer num 
cenário de 10 a 15 anos é muito grande, o objetivo central da gestão da 
propriedade é acelerar o mais possível o crescimento dos carvalhos 
existentes, para que no próximo fogo possam responder de forma mais 
eficiente depois de arderem. 
Atualmente é essencial garantir que as rebentações novas dos carvalhos se 
mantêm acima do nível dos matos que se estão a instalar, permitindo o 
acesso à luz, garantindo-se a vantagem competitiva dos carvalhos. A 
vegetação ardida nas linhas de água encontra-se em excelente recuperação, 
com amieiros, salgueiros e outras espécies ripícolas instaladas. 
Os terrenos da MONTIS em Vermilhas apresentam uma quantidade 
significativa de afloramentos rochosos. Não obstante, o solo é rico em 
matéria orgânica e existem várias linhas de água sazonais e uma 
permanente que delimita parte das propriedades.  

Descrição 



Acções: 
•  Condução da regeneração natural, para acelerar o crescimento vertical 

dos carvalhos; 
•  Manutenção e criação de acessos 
•  Disponibilização de bolotas para gaios em tabuleiros. Os gaios são 

naturalmente plantadores de carvalhos, uma vez que enterram as 
bolotas no solo; 

•  Criação e manutenção de pontos de interesse, nomeadamente um 
miradouro natural sobre a paisagem;  

•  Registos de fauna e flora disponibilizados publicamente nos Relatórios 
de Gestão anuais e na conta da MONTIS na plataforma iNaturalist. 

Antes da condução do carvalho ardido Após a condução do carvalho ardido 



Câmara Municipal de Vouzela, Vouzelar, Mossy Earth, Plantar uma 
Árvore, MARCA, SPEA, APA, Rota Vicentina, PlaySolutions, BCSD, 
Centres for Economic Development, Transport and the Environment 
(LAPELY), Eurosite, Fundacion Biodiversidad, Fundatia ADEPT 
Transilvania, Industrial Minerals Organisation Europe AISBL, NABU, 
Naturpunt, WWF Oasi, Xarxa de Custodia del Territori, Vieira de 
Almeida Advogados, Quinta do Fontelo, ASSOL, Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vouzela, 
V.OU - Associação de Voluntariado Académico, NEBAAC - Núcleo de 
Estudantes de Biologia da Associação Académica de Coimbra, LEA - 
Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, Agro.ges e Universidade de Aveiro. 

Parceiros 



Aumento da biodiversidade e resiliência do carvalhal de Vermilhas (5,5 
ha), com os seguintes impactos anuais: 
•  1,0 ha de carvalhal conduzido 
•  Manutenção e monitorização com fotoarmadilhagem de 2 tabuleiros para gaios 
•  Abertura ou manutenção de 600m de acessos 
•  Registadas 50 observações de fauna ou flora 
 
Envolvimento anual de pelo menos: 
•  100 voluntários ou participantes directos nas acções 
•  10 crianças e educadores 
•  10 alunos do ensino superior 
•  1 instituição de solidariedade social 
•  1 município 
•  1 universidade 

Impactos 



O financiamento atribuído ao programa servirá para cobrir as despesas 
necessárias à recepção dos voluntários e organização das actividades, 
nomeadamente alimentação, estadia, monitores, ferramentas, seguros, 
custos de deslocação e árvores. Uma parte do financiamento servirá 
para suportar custos organizacionais da MONTIS. 
 
A estimativa de custo anual do programa é de 8 607,00 €. 
 

Finalidade do financiamento 



•  O modelo que está na base do projecto é simples tecnicamente e 
facilmente replicável por qualquer pessoa ou instituição; 

•  O modelo baseia-se na condução manual do carvalhal com baixos 
recursos e obtenção de resultados razoáveis mas contínuos a médio/ 
longo prazo, em detrimento de resultados muito visíveis inicialmente 
e com elevada necessidade de financiamento; 

•  O fogo é um factor a equacionar na gestão de qualquer terreno em 
Portugal. Desse ponto de vista a abordagem experimental do 
projecto irá produzir a médio prazo informação muito útil, 
predominantemente empírica, para utilização por terceiros; 

POTENCIAL DE ESCALA 



AVIPE

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



Na órbita da 
vinha



R&D&I
- 5 projetos Europeus (4 em andamento)
- Estágios e teses
- Investigação autónoma
- Ligação a parceitos portugueses e 

internacionais

- Associação de agricultores fundada em 1984
- 4000Ha de 350 agricultores em Produção Integrada. 
- Apoio na Gestão de pragas e doenças, rega e nutrição em vinha. 
- Projectos de Investimento para agricultores

Formação
- > 200 cursos alcançando mais de 

1000 agricultores
- APF, Balconista, COTS, jovens

agricultores



As plantações de vinha ao abrigo dos projetos de reconversão de vinha representam uma percentagem elevada de novas

plantações. Por norma, as vinhas velhas são removidas em outubro e em Abril do ano seguinte já se está a plantar. Esta

situação traz problemas ao nível da sanidade dos solos que se irão traduzir em perdas de rentabilidades, diminuição da

biodiversidade pela aplicação forçada de fatores de produção, diminuição da qualidade dos aquíferos e, no limite,

abandono da actividade. O presente projeto pretende desenvolver acções de estudo e disseminação na área do

microbioma do solo e biodiversidade da fauna fauna e flora, através de diversas ferramentas e perceber a sua dinâmica

em ecossistema de solo e relação com planta e água. Pretende-se também contribuir para modelos de remuneração de

serviços de ecossistema com o sequestro de carbono, promoção de auxiliares, valorização paisagística, redução da

erosão do solo, desertificação e promoção turística.

A importância que a variedade de fauna e flora tem nas culturas, especialmente em termos de combate a pragas e

doenças, pode significar mais valias para os agricultores. Para além disso, este estudo poderá descobrir microorganismos

que poderão ter uma ação contra pragas e doenças. Todos estes resultados terão uma acção de demonstração

complementar que ajudar a explicar aos agricultores o potencial destas alterações. No fim do projecto, serão feitas

sugestões para politicas neste área.

BREVE DESCRIÇÃO



Objetivos principais:

1. Identificação da biodiversidade do microbioma do solo em função do ciclo cultural, condições
climáticas, profundidade, envolvente, praticas culturais e época do ano.

2. Relacionar a biodiversidade do microbioma do solo com desenvolvimento cultura, presença de
infestantes e condições físico-químicas do solo.

3. Monitorizar as diversas relações que possam existir entre a presença de fungos, vírus e bactérias no
solo e sua entrada na planta

4. Elaborar um “livro branco” de questões e dúvidas a serem estudadas e investigadas

5. Envolver o actores do “quadruple hélix”, ou seja, PMEs, academia, actores políticos e indústria.

6. Promover o conhecimento desta temática juntos dos agricultores

7. Perceber qual o microbioma em infraestruturas ecológicas, pouco mobilizadas e em condições agrícolas
vs florestais vs pastoreadas

OBJECTIVOS



Promover o reconhecimento do valor da biodiversidade: Neste projeto o património natural é visto por todo o 
contexto de biodiversidade a nível macro e micro na culturas agrícolas.

O projeto terá como um dos objectivos demonstrar que através de um conhecimento mais profundo do solo será 
possível reduzir a aplicação de pesticidas e adaptar as quantidades de fertilizantes. Com isto, promovem-se práticas 
sustentáveis que podem equilibrar e potenciar a biodiversidade.

Sabendo que um território que promove a biodiversidade irá naturalmente contribuir para uma melhor qualidade de 
vida dos seus habitantes, o projeto irá contribuir para que essa biodiversidade seja protegida e remunerada seja 
económico-financeiramente ou por via de externalidades positivas.

Impactos diretos na biodiversidade e nos 
serviços dos ecossistemas

Conhecendo melhor os ecossistemas agrícolas, será possível recuperar esses solos e torná-los disponíveis à região. Ao 
fazer isso, está-se a fomentar a biodiversidade assim como outros serviços como a qualidade de lençóis freáticos e 
valor paisagístico.

As análises ao microbioma permitiram perceber qual a composição em espécies, identificar benéficas e patogénicas, 
suas relações com a cultura e possíveis mais valias em termos de sequestro de carbono, melhoria das características do 
solo e outros serviços de ecossistema. Permitirá também perceber as suas alterações em função do tipo de solo e ao 
longo de um ano.



Sustentabilidade e continuidade do projeto a ser desenvolvido:

A sustentabilidade e continuidade deste projeto estará relacionada com os resultados obtidos ao nível da
caracterização do microbioma, do número de participantes nas acções de disseminação, no valor económico
calculado que poderá trazer a adopção de praticas fomentadas pelo projeto e pelo número de agentes
políticos e de investigação contactados e interessados.

Os equipamentos referidos neste projeto permitem assegurar o desenvolvimento da ideia base do projeto e
da execução. Permitem também aumentar a escala de resultados e de área estudada.

É expectável que durante e após o fim deste projeto, se possa acolher alunos para teses de mestrado ou
doutoramento e elaboração de papers e posters.

O método adoptado poderá ser adoptado em qualquer região para qualquer cultura. Sem que seja
demasiado académico, pretende-se que através de práticas simples se possam observar resultados quase
imediatos. É também objetivo deste projeto chamar a atenção das questões de microbioma do solo e estudo
das variedades Portuguesas de outras culturas agrícolas.

É expectável que se possam iniciar estudos para o desenvolvimento de biofungicidas, bioinsecticidas e bio-
herbicidas tendo por base o conhecimento adquirido no estudo da biodiversidade.

Potencial de escala



Finalidade do financiamento/investimento/venda 
de serviços

Acções de comunicação:
- Serão conduzidas sessões praticas em contextos e situações semelhantes às existentes em outros agricultores. Serão 

convidados agentes políticos para perceber o que se pretende com a metodologia e de qual o impacto esperado na 
biodiversidade

- Participação em congressos e apresentação de 2 artigos
- É objetivo deste projeto criar um “livro branco” de dúvidas e questões que possam ter ligação a futuros projetos de 

investigação ou inovação

Recursos humanos:
- É também objetivo deste projeto criar uma rede de investigação que permita envolver o desenvolvimento de teses 

e estudos de cariz académico. 
- A actual proposta de projeto contempla a identificação da biodiversidade de fauna e flora pelo que importa 

perceber se existem e em que valor espécie exóticas invasoras.

Serviços/Equipamentos:
As análises ao microbioma dos solos ou de actividades enzimáticas são bastantes dispendiosas. A aquisição de um 
sequenciador de DNA iria ajudar bastante na tarefa de identificação das espécies presentes.
Aquisição de sementes e arbustos para criar corredores ecológicos e
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© Rui Barreira



Adaptado de Wunder 2005
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Promover uma gestão agrosilvopastoril sustentável;
Diminuir o risco de incêndio;
Aumentar a segurança de pessoas e bens;
Aumentar o rendimento económica das populações locais; e
Contribuir para a identificação e conservação de hotspots para a biodiversidade.
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O projeto estabelece uma plataforma de pagamento dos serviços dos ecossistemas para as empresas que apoiam a ANP | WWF
na conservação dos 'montados', contribuindo assim para a sua viabilidade e sustentabilidade económica e, ao
mesmo tempo, para a conservação da água e da biodiversidade florística da região.

A Ecorregião Mediterrânea é identificada pelo WWF como um hotspot de biodiversidade pela sua elevada diversidade
florística. A zona mediterrânica de Portugal, maioritariamente localizada a sul do rio Tejo, faz parte desta Ecorregião onde a
WWF trabalhar em permanência desde 2006.
Esta região é maioritariamente ocupado por sistemas agroflorestais de sobreiro e azinheira (‘o montado’) onde diversas
práticas culturais contribuem para a melhoria dos serviços ecossistémicos prestados, nomeadamente armazenamento de
carbono, regulação do ciclo da água e da conservação da biodiversidade.
No entanto, as alterações climáticas, a erosão do solo e a escassez de água ligadas à agricultura intensiva têm causado a
degradação do ecossistema, razão pela qual é necessário promover a gestão agroflorestal sustentável deste valioso
ecossistema.



Empresas interessadas em:
• Compensar a sua pegada de carbono;
• Preservar a biodiversidade;
• Regular o ciclo hídrico;
• Outros.

Proprietários:
•Comprometidos com a gestão florestal sustentável;
•Possuam áreas de alto valor de conservação.



•

•

•



Ciclo hídrico

Área total 
do 

aquífero
676,677 ha

Potencial
de 

recarga
anual

1,472,839,377 
m3 / ano

Área 
florestal

456.239 ha

CO2 
florestal

40.733.681 
ton C02e

Área de 
motnado

322.517 ha

CO2 do 
montado

26.597.910 
ton C02e

Armazenamento
de Carbono

Biodiversidade

# espécies
endémicas (EE)

5

Área EE 344.687 ha

# espécies em 
Criticamente 

Ameaçadas (CR) e 
Ameaçadas (EN)

9

Área para CR e EN 74.977 ha
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O projeto começou em 2011 na região de Coruche e em 2021, no 10º aniversário, a área 
do projeto alargou-se à região do Vale do Sado onde a marca Botanica by Airwick se 
comprometeu durante 3 anos a financiar os proprietários certificados que preservem as 
flores silvestres.



© Rui Barreira
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EuroLargeCarnivores
em 5 minutos

Objetivo:

Melhorar a coexistência com grandes carnívoros na 
Europa através da comunicação e cooperação 

transfronteiriça. Em Portugal o foco é o lobo ibérico, 
uma espécie classificada como Em Perigo.

15.09.2021



Porquê este projecto?

Países europeus com presença 
documentada de carnívoros

15.09.2021 EuroLargeCarnivores – Apresentação do Projecto

5
> 24

36

espécies que vivem na Europa, todas protegidas 
pela Diretiva Habitats da UE (Lobo, Urso-pardo, 
Lince-Eurasiático, Lince-ibérico, Wolverine)

Projetos LIFE sobre grandes carnívoros 
financiados na Europa entre 2000 e 2015

Existem diversas abordagens e soluções locais - mas elas 
raramente são partilhadas a nível europeu.



A Visão

15.09.2021 EuroLargeCarnivores – Apresentação do Projecto

Criar e manter uma

Rede Europeia de Partes
Interessadas

trocar e viabilizar melhores práticas em comunicação, 
sensibilização, monitorização, mitigação e prevenção de 

conflitos e aplicação da lei para todos os atores relevantes 
que vivem e trabalham com grandes carnívoros.



Abordagem

15.09.2021 EuroLargeCarnivores – Apresentação do Projecto

Melhorar a coexistência com grandes carnívoros na 
Europa através da comunicação e cooperação

Promover o intercâmbio transfronteiriço, 
aproveitando as melhores práticas de toda a Europa.

Usando uma abordagem transdisciplinar e inclusiva, 
convidando as partes interessadas em todos os níveis 
para compartilhar seus conhecimentos.



Fino-Escandinávia 

Noruega, Finlândia

Europa Central

Alemanha, Polónia

Alpes

França, Áustria, Suíça, Itália, 
Croácia, Eslovénia

Cárpatos

Roménia, Ucrânia, Hungria, 
Eslováquia

Ibéria

Espanha, Portugal

15.09.2021

16 países, 16 parceiros

EuroLargeCarnivores – Apresentação do Projecto



15.09.2021

Populações alvo

EuroLargeCarnivores – Apresentação do Projecto

Lobo
(Canis lupus)

~ 12.000

Lince
(Lynx lynx & Lynx pardinus)

~ 9.000

Urso Castanho
(Urus arctos)

~ 17.000

Glutão
(Gulo gulo)

~ 1.000



Actividades Principais

15/09/2021 EuroLargeCarnivores – Apresentação do Projecto

Fomação e Capacitação
Comunicação
Gestão do Projecto
Monitorização

Plataforma sobre 
instrumentos e melhores 

práticas

Análise de 
partes 

interessadas

Dados sobre impactos 
económicos, sociais e ecológicos 

de GC

Ferramentas de 
comunicação

Diálogo e 
colaboração através 

de workshops

Rede transnacional e 
intercambio nacional

Conferência 
internacional multi-

stakeholder

Intercâmbio peer-to-peer de 
medidas de proteção pecuária 

entre agricultores

Formação para 
atores locais de 
conservação e 

gestão

Fortalecer as 
capacidades de 
comunicação

Apoiar a 
implementação da 

medida de 
mitigação de dano

Conhecimento e 
Novas Perspetivas

Possibilidades 
de intercambio



Impacto e Escalabilidade

• Reduzir as ameaças humanas sobre o lobo;
• Prevenir e travar a caça ilegal;
• Reduzir conflitos através do envolvimento dos 
stakeholders e da aumento do conhecimento das 
comunidades relativamente ao lobo;

• Criar uma estratégia Ibérica de conservação do lobo 
ibérico.

Alargar o projeto às regiões ibéricas onde existem 
conflitos crescents e a regiões de expansão so lobo 

ibérico onde as comunidades já não estão habituadas a 
lidar com a espécie

15.09.2021



Financiamento

15/09/2021 EuroLargeCarnivores – Apresentação do Projecto
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FOREST IMPACT

“Forest Impact” foi fundada em Lisboa em 2021 por dois profissionais 
que decidiram utilizar a experiência adquirida em mais de vinte anos 
de funções de liderança em várias indústrias na Europa, Ásia e 
Estados Unidos para devolver ao ambiente e à sua comunidade. 

“Forest Impact” é uma organização ambiental que visa plantar “Tiny 
Forests” em todo o território português, seguindo a metodologia 
Miyawaki.  

“Forest Impact” é uma ferramenta nas mãos de entidades públicas, 
empresas, sociedade civil e todos os actores que queiram 
desempenhar um papel significativo na conservação da 
biodiversidade e na promoção de cidades e ecossistemas mais 
saudáveis. 



O QUE E’ UMA “Tiny Forest” ?

A Tiny Forest é uma floresta nativa densamente plantada, que cabe no espaço de 
um campo de ténis. É uma solução baseada na natureza que pode ajudar a cidade 
a resistir às ondas de calor, melhorar com a retenção de água, rejuvenescimento do 
solo e redução da poluição. 

A nossa metodologia cria florestas de crescimento rápido, capazes de filtrar a 
poluição do ar e converter grandes volumes de CO2 em O2, fornecendo ar mais 
fresco e armazenando grandes quantidades de carbono nas árvores e nos solos 
rejuvenescidos.  O nosso processo é 100% natural e orgânico. 



OBJECTIVOS

Plantar pelo menos 20 Tiny Forests até ao final de 2025. 
Estas Florestas estarão localizadas em ambientes urbanos e não 
urbanos em diferentes zonas do país, utilizando tanto terrenos privados 
como públicos. 

Desenvolver actividades e workshops, dirigidos a todos os 
grupos etários, para promover a importância das florestas e da 
biodiversidade. 

Estar envolvido no processo de plantação faz com que as pessoas se 
sintam mais apegadas às suas Tiny Forests. Plantar uma floresta é uma 
óptima forma de aumentar a consciência e é uma forma prática de 
mostrar às pessoas como a natureza pode influenciar positivamente a 
nossa vida quotidiana. 

Agir como um "agente de mudança" e influenciar as políticas 
públicas locais. 

Para além dos benefícios ambientais e de saúde, o movimento das Tiny 
Forests tem também um forte enfoque no bem-estar social. É por isso 
que as Tiny Forests são frequentemente iniciadas e realizadas em 
estreita colaboração com as comunidades locais. Forest Impact acredita 
que tornar as cidades mais ecológicas e pôr as pessoas mais em 
contacto com a natureza deve fazer parte da agenda do governo local e 
nacional. 



O NOSSO IMPACTO:  
BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS 

As Tiny Forests, com a sua grande variedade de espécies de árvores e plantas nativas, são 
verdadeiros focos de biodiversidade. Fornecem alimento e abrigo a uma grande variedade de animais, 
incluindo pequenos mamíferos, aves, insectos, borboletas, caracóis, anfíbios, insectos e gafanhotos. 

Num estudo de 2017, ecologistas da Universidade de Wageningen analisaram mais de perto a 
biodiversidade em “Tiny Forests".  Verificaram que, em comparação com outras florestas, tanto o 
número de grupos de espécies como o número de espécies individuais eram mais elevados nas Tiny 
Forests.  

Nas 11 "Tiny Forests" do estudo, os voluntários observaram 636 espécies de animais. Também 
identificaram 298 espécies de plantas, para além das espécies originais plantadas nas parcelas. 

Apesar da sua dimensão, Tiny Forests são pequenos ecossistemas auto-suficientes e funcionais.  

Especialmente em áreas urbanas altamente fragmentadas, elas trazem mais benefícios do que 
apenas uma rica biodiversidade local.  Se planeadas cuidadosamente, as Tiny Forests podem actuar 
como corredores de vida selvagem e, assim, ter um impacto positivo na biodiversidade também numa 
escala maior. 



PONTENCIAL DE ESCALA

Desde que a primeira Tiny Forest foi plantada na Europa em 2015, o conceito de 
tornou-se popular tanto entre os municípios como entre os proprietários privados. 

A razão é simples: estas florestas podem ser construídas em menos de um ano, 
requerem um nível de manutenção muito baixo (apenas durante os primeiros 2 a 3 
anos) e representam uma forma de todos fazerem algo prático e positivo à luz das 
alterações climáticas e da perda de biodiversidade. 

Da Bélgica à França e Holanda, do Reino Unido, Japão, Índia e vários países da 
América Latina, as Tiny Forests estão a florescer com sucesso em diferentes áreas 
e climas. Isto prova a validade e a elevada escalabilidade da metodologia. 



FINALIDADE DO FINANCIAMENTO

Forest Impact utilizará o financiamento para: 

• Solidificar a actual estrutura organizativa e procedimentos de expansão para outras 
cidades e áreas para além do Município de Lisboa. 

• Financiar as primeiras 3 a 5 florestas em Portugal a serem utilizadas como modelos 
de prova de utilização adicionais e diferentes (situações diferentes das florestas 
actualmente plantadas). 

• Desenvolver uma rede nacional e internacional de patrocinadores. 

• Promover um estudo e publicação dos conhecimentos e benefícios obtidos em 
Portugal. 



PARCEIROS



O NOSSA EQUIPA

Charles Cabell IV - Founder & CEO 

Manuela Madonia - Co-Founder & Coordenadora das Parcerias & Desenvolvimento Empresarial  

Mariana Anjos - Engenheira Florestal & Coordenadora de Atividades Educacionais 
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Rede de custódia pela 
conservação das águias-de-
bonelli peri-urbanas
(LIFE19 NAT/PT/000414) 

2020-2025

 sosaguias.spea.pt



A nossa visão01

É possível águias e pessoas viverem em maior 
harmonia… 

Estamos a criar uma rede de custódia essencial para a salvaguarda de 
águias e territórios a longo-prazo, e uma referência de ferramenta de 
gestão que se poderá aplicar em contextos diversos, fundamental para o 
futuro e para a conservação de espécies e habitats fora de áreas 
protegidas.



A nossa visão01

Proteger a população peri-urbana 
de águia-de-Bonelli na Área Metropolitana 
de Lisboa 
envolvendo todas as partes relevantes na 
mitigação das ameaças e testando uma 
estratégia de conservação pouco comum em 
Portugal:

Rede de
Custódia do Território

(terrenos privados e fora de áreas classificadas) 



Águia-de-Bonelli 
Das 3 maiores águias em Portugal
Residente em PT
Longevidade até 25 anos
Formam casais para a vida
♂ ♀ criam os juvenis e caçam em conjunto 
Defendem um grande território
(até 8 km em torno do ninho)
“Em Perigo” em Portugal

Espécie em risco02

“Em Perigo”

AML: 12-14 casais peri-urbanos

Pressão humana excecional



As Ameaças03

- Perda e degradação do habitat 
perda de locais de nidificação e alimentação

- Perturbação durante a época de reprodução
de dezembro a junho

- Mortalidade não-natural
infraestruturas perigosas e perseguição

- Reduzida sensibilização ambiental 
importância dos predadores

© Jacobo Ramos (Espanha)

Ameaças às águias-de-bonelli



Os Parceiros04



Os Objetivos05

Objetivos globais
- Favorecer o aumento natural da população para 18 
casais e aumentar a produtividade dos casais 
reprodutores para pelo menos 1 juvenil/casal

- Criar uma rede de custódia composta por proprietários 
de terrenos privados e entidades públicas, que serão 
guardiões dos valores naturais da região, e em particular 
das águias-de-bonelli

- Demonstrar que é possível compatibilizar a 
conservação de predadores com as atividades humanas



Os Objetivos05

Resultados esperados:
Seguimento anual da população de águia de Bonelli : distribuição, 

nidificação, identificação de novos casais reprodutores, etc; marcação com 
GPS e seguimento de 7 juvenis para identificação de áreas de dispersão e 
ameaças;
100 postes de linhas electricas perigosos corrigidos; 250 patrulhas de 

investigação criminal e brigadas caninas; contenção de 90% dos eventos de 
perturbação e outras ameaças detectadas;
Pelo menos 50 stakeholders envolvidos na rede de custódia e pelo menos 37 

acordos de gestão de longo prazo com proprietários de terras cobrindo pelo 
menos 315 ha de área tampão ao redor dos ninhos; Gestão de 55ha de 
habitat para prevenção de incêndios e de 200ha de habitat para incremento 
de presas selvagens;
Pelo menos 250 atividades de sensibilização e educação ambiental 

envolvendo pelo menos 22 escolas, visando 20.000 alunos e 650 professores 
na área do projeto;
Pelo menos 7500 pessoas envolvidas em atividades de sensibilização 

ambiental: os dias das Águias, o Festival de Rapinas e participações em 
eventos locais;
Pelo menos 90.000 pessoas alcançadas por atividades de informação geral 

do projeto com o uso de meios online e de todos os parceiros (redes sociais, 
painéis de informação, sites, etc);
Presença em eventos científicos e de conservação nacionais e internacionais 

e um simpósio internacional organizado na área do projeto

 



Ações06

Ações no terreno
- Monitorizar a espécie
- Proteger os locais de nidificação
- Melhorar as populações de presas
- Diminuir a perturbação e a mortalidade não-natural
- Promover e valorizar o envolvimento na rede de custódia
- Promover a Região e a sua Biodiversidade como parte de um futuro 
sustentável e harmonioso para todos
 



Finalidade do financiamento07

A SPEA necessita ainda de completar a sua parte do 
cofinanciamento nacional do projeto (25%). O apoio de 
parceiros e outras entidades nacionais e internacionais 
permitiram encontrar parte deste valor, mas ainda estão 
em falta 80.000€ para garantir a totalidade do 
financiamento deste projecto até ao seu final em 2025.

É este o apoio que nos pode ajudar a garantir o completo 
sucesso do projeto, por um futuro melhor para águias e 
pessoas.
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Com o início da pandemia, chegaram-nos cada 
vez mais relatos de mais avistamentos de 
golfinhos-comuns (Delphinus delphis) no 
Estuário do Tejo.

Os avistamentos têm sido concentrados na zona 
entre Cacilhas e a foz do rio.

Aparentemente, este aumento de visitas pode 
estar relacionado com o abrandamento das 
atividades no Tejo, nomeadamente ao nível do 
tráfego marítimo, do ruído marítimo e da 
despoluição do rio, que já se vêm sentido nos 
últimos anos. Por outro lado, os golfinhos são 
espécies oportunistas e as suas visitas podem 
estar relacionadas com a maior disponibilidade 
de presas e estas serem afetadas pelas 
alterações sentidas com a pandemia e outras 
condições ambientais.
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É necessário:
• Conhecer melhor a história do Estuário do Tejo 

ao longo dos tempos
• Conhecer as relações tróficas, o papel do 

golfinho e o impacto das atividades humanas
• Conhecer as condições ambientais do estuário 

do Tejo que são favoráveis para os golfinhos 
que visitam o Tejo

• Estabelecer a base de referência e indicadores 
de monitorização: recolha de informação sobre 
os golfinhos e potenciais fontes de perturbação

• Conhecer o papel do Tejo na conservação 
marinha

• Aproximar os cidadãos à conservação marinha 
• ações de comunicação e educação 

ambiental 
• comunicação para stakeholders/ formação 

para entidades
• recomendações de políticas para assegurar 

a convivência humana com os golfinhos no 
Tejo – Position paper
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Pretende-se, através da recolha de 
conhecimento e do desenvolvimento de 
parcerias, saber mais sobre o Estuário do Tejo e 
implementar medidas de monitorização e de 
conservação, envolvendo os cidadãos da Área 
Metropolitana de Lisboa e entidades, usando os 
golfinhos como veículo de comunicação e 
awareness.
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Este projeto faz parte do Programa Oceanos e 
Pescas da ANP|WWF, financiado até 2022 pela 
Fundação Oceano Azul no âmbito do seu 
Programa de Capacitação de ONGs.  

Este projeto também tem o 
apoio da Carlsberg para 
desenvolvimento do 
position paper e ações de 
comunicação e de 
awareness, como o Mural 
do Edis One em Alcântara.

Para além disso, pretende-se criar uma parceria 
forte com Universidades (como ISPA e FCUL), 
Câmaras Municipais da AML (como Lisboa, 
Cascais, Almada, Oeiras e Seixal), bem como 
outras instituições, com o objetivo comum de 
conhecer e proteger o Estuário do Tejo.
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Educação e 
awareness

Comunicação

Recomendações
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Contar a história 
do Estuário do Tejo 

e das visitas dos 
Golfinhos

Políticas 
Públicas

Empresarial e 
corporativa

P
o
s
it
io
n
p
a
p
e
r

Conhecer o 
Estuário do Tejo ao 
longo das últimas 

décadas

Conhecer as visitas 
dos golfinhos ao 
Tejo ao longo das 
últimas décadas

Aproximar os cidadãos à conservação marinha 

Estabelecer a base de referência e indicadores de 
monitorização dos golfinhos no Tejo
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Estabelecer a base de referência e 
indicadores de monitorização para 

recolha de informação sobre os 
golfinhos no Tejo e potenciais fontes de 

perturbação

Posto de monitorização de terra para 
monitorização:

- Visitas dos golfinhos e outras espécies ao Tejo
- Atividades e utilização do estuário do Tejo

• Localização: monumento emblemático em Lisboa
• Recursos humanos: equipas de 2 pessoas com formação 

adequada; possibilidade de teses de mestrado; apoio na 
educação e na comunicação

• Material: telescópios, máquinas de filmar, estruturas de 
apoio como cadeiras e proteção ao sol e chuva

• Outros: materiais de comunicação e de educação



Potencial de Escala para:
Monumentos emblemáticos em Cascais, 

Almada, Oeiras e Seixal 

©
 R

u
i 
V

e
n

tu
ra

• Cobertura da AML com Tejo
• Dados mais robustos

• Reforço no envolvimento e compromisso das 
Autarquias na conservação do Estuário do 

Tejo

1.º Posto de Monitorização em Lisboa
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WESA: WHOLE ECOSYSTEM 

SERVICES ACCOUNTING

PROPOSTA DE METODOLOGIA DE PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS DE ECOSSISTEMAS

CALL ACT4NATURE | 15 DE SETEMBRO DE 2021

PROPOSTO A:

POR:

Exemplo de área de restauro funcional de mosaico de matos, sobreiral e eucaliptal, Serra de Monchique



SOBRE NÓS

Fundada a 9 de março de 2020, a NBI 

– NATURAL BUSINESS 

INTELLIGENCE é uma consultora de 

Negócios & Ecologia especializada 

na criação de opções para uma 

Economia de Base Natural, 

estabelecendo pontes entre o 

conhecimento e a prática. 

As áreas de especialização da NBI 

são Biodiversidade, Serviços dos 

Ecossistemas, Bioeconomia, 

Capital Natural, Adaptação 

Climática, Agroecologia e 

Florestas. 

A equipa da NBI é composta por 

consultores e investigadores seniores 

com longa experiência no 

desenvolvimento de projetos 

estratégicos e inovadores 

inspirados pela Natureza, utilizando 

conhecimentos técnicos e científicos 

nas áreas da ecologia, economia e 

gestão. 

NUNO GASPAR DE OLIVEIRA 

CEO

Cofundador da NBI – Natural 

Business Intelligence, Managing

Partner, assume as funções de 

coordenação geral de projetos; 

Biólogo, especializado em 

Ecologia (FCUL), Docente nas 

Pós-Graduações Gestão da 

Sustentabilidade (ISEG). Scientific

Advisor em I&D nos Vinhos do 

Alentejo, membro do Steering

Committee do Porto Protocol e 

Gestor de Ecossistemas no Grupo 

Esporão. Pós graduado em 

Geografia e Ordenamento 

Territorial (FCSH) e Estratégia e 

Gestão (IST-UL). Senior Advisor

em agroecologia, biodiversidade 

e ecossistemas, destacando-se a 

participação na equipa dos Planos 

Regionais de Ordenamento 

Florestal do Alentejo e Lisboa e 

Vale do Tejo e o estudo-piloto de 

avaliação dos serviços de 

ecossistemas das áreas balneares 

com a Associação Bandeira Azul 

da Europa, entre outros 

PAULO CARVALHO PEREIRA

COO

Cofundador da NBI – Natural 

Business Intelligence, Managing

Partner, coordena a área de 

Ecossistemas. Biólogo, botânico 

(FCUL). Coordenador técnico da 

Lista Vermelha da Flora 

Continental de Portugal, 

responsável pela cartografia de 

habitats de alguns SIC’s, co-autor

da edição dos Sítios de Interesse 

Botânico de Portugal e da Flora 

de Portugal Continental 

(Sociedade Portuguesa de 

Botânica). Coordenou a Unidade 

de Macroecologia e Conservação, 

Universidade de Évora e fundou a 

Macromia, tendo feito projetos de 

valorização do território e turismo 

de natureza, destacando-se a 

Rota da Água e da Pedra. Músico, 

tendo integrado os Uxu Kalhus e 

sido presidente na Associação 

PédeXumbo, onde desenvolveu 

Festival Andanças; advisor do 

Festival Tradidanças.

ANA SOFIA VAZ

Parceira científica na NBI, Bióloga 

(FCUP), Mestre em Ecologia e 

Doutorada em Biodiversidade e 

Serviços dos Ecossistemas, com 

especial enfoque na temática da 

avaliação e valoração 

socioecológica e socioeconómica. 

Investigadora no CIBIO-InBIO, no 

Instituto Interuniversitário de 

Investigación del Sistema Tierra

en Andalucía, e no Departamento 

de Botânica da Universidade de 

Granada. Autora de mais de 30 

manuscritos científicos em 

revistas de elevado prestígio na 

ecologia e ciências ambientais. 

Foi coordenadora editorial do 

primeiro livro sobre invasões 

biológicas em Portugal. Participou 

em mais de 15 projetos 

financiados por candidaturas 

competitivas a nível nacional 

(FCT), Europeu (FP7, H2020, 

COST) e global (SESYNC-USA).

HUGO REBELO

Parceiro Científico NBI | Biólogo 

(CIBIO-INBIO). Especialista em 

ecologia de morcegos e 

adaptação climática, 

Doutoramento na Universidade de 

Bristol em modelação ecológica e 

da diversidade genética de 

morcegos europeus. Investigador 

Auxiliar e Docente no CIBIO-

InBIO, Honorary Research 

Associate in Biological Sciences

no Bat Ecology and Bioacoustics

Laboratory, School of Biological

Sciences, University of Bristol, 

Convenor da UNEP/Eurobats

Intersessional Working Group on

“Bats and Climate Change”. 

Parceiro científico na NBI –

Natural Business Intelligence, 

integra o Conselho Científico, ao 

nível dos temas da Conservação 

de Biodiversidade

www.nbi.pt



Ao considerar as muitas facetas dos 
Serviços da Biodiversidade, Capital 
Natural e Ecossistema, nomeadamente 
através da análise do Alto Valor 
Natural e Ecológico, é possível 
considerar planos de investimento 
alternativos mais alinhados com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e as políticas do Green 
Deal

Muitos dos territórios rurais 
considerados marginais e improdutivos, 
muitas vezes - e inadequadamente -
classificados como “incultos" têm um 
grande potencial para produzir 
produtos e serviços naturais que 
podem ser utilizados para fins 
alimentares, cosméticos, artesanais, 
medicinais e biotecnológicos, levando a 
novas oportunidades de negócio

Há cada vez mais oportunidades de 
diversificação do investimento na 
conservação, restauro ou 
reconversão, o que pode mesmo levar 
a novos modelos económicos, como a 
criação de créditos para serviços de 
ecossistemas, como bancos de 
conservação, pagamentos de sistemas 
de serviços de ecossistemas, ou 
créditos de água e carbono

Existem várias opções para gerir o 
Capital Natural e os Serviços dos 
Ecossistema que permitem às 
organizações adaptarem-se e 
prepararem-se adequadamente para 
os impactos das Alterações 
Climáticas e criarem processos 
adequados de adaptação e mitigação de 
riscos baseados no ecossistema que 
simultaneamente protegem a cadeia de 
valor e criam opções para novos 
produtos e serviços

ODS & GREEN DEAL

RESTAURAR & REGENERAR

BIOECONOMIA CIRCULAR

POSITIVIDADE CLIMÁTICA

ORIENTADA 
AO FUTURO

Muitas estratégias de 

inovação e 

desenvolvimento 

baseiam-se na forma como 

a natureza cria, resolve, 

elimina e recria problemas 

e soluções. 

Somos profundamente 

inspirados pela 

Biodiversidade e 

Soluções Baseadas na 

Natureza para 

desenvolver projetos 

estratégicos e 

ferramentas que ajudam 

as organizações a analisar 

os seus desafios de uma 

perspetiva alternativa

INSPIRADA NA 
NATUREZA

A economia da natureza 

baseia-se em dois 

conceitos-chave: Capital 

Natural e Serviços do 

Ecossistema. 

O Capital Natural 

representa os ativos e 

recursos naturais, os 

Serviços dos Ecossistema 

as funções produtivas, de 

regulação e culturais que 

nos são fornecidas. 

Estamos a desenvolver 

modelos baseados em 

valor para a valoração 

socioecológica e 

económica de bens e 

serviços da paisagem.

VISÃO 
INTEGRADA

É fundamental 

compreender os riscos 

ecológicos e climáticos a 

que estamos expostos. 

O planeamento a curto, 

médio e longo prazo é 

crucial para gerir a 

exposição aos riscos e as 

medidas de adaptação 

dos planos. 

Estamos a utilizar 

protocolos baseados no 

SIG para avaliar o estado e 

as tendências de 

indicadores ecológicos e 

climáticos específicos, 

traduzindo-os em mapas 

de forma a apoiar a 

evolução dos modelos de 

negócio.

A NOSA VISÃO: UMA ECONOMIA DE BASE NATURAL

AS RAZÕES PARA UMA ECONOMIA DE BASE NATURAL

www.nbi.pt



Avaliação e caracterização dos serviços de 

ecossistemas enquanto fonte de capital natural

Planeamento e gestão da biodiversidade pela via 

do alto valor natural e do valor funcional

Design otimizado de bancos de habitats com alto 

valor natural e de serviços de ecossistemas

Integração dos bancos de habitats nos 

mecanismos financeiros verdes

Ativação dos agentes naturais e bioeconomia

A NOSSA PROPOSTA

WESA: WHOLE ECOSYSTEM SERVICES ACCOUNTING

www.nbi.pt



APLICAR A ECONOMIA DE BASE NATURAL:

WHOLE ECOSYSTEM SERVICES ACCOUNTING (WESA)

A metodologia ‘Whole Ecosystem Services Accounting’ (WESA) foi desenvolvida pela NBI para 

responder, de forma expedita e verificável, à necessidade de analisar e compreender as dinâmicas 

dos serviços dos ecossistemas num contexto sócio-ecológico e económico e os fluxos de 

carbono dos agroecossistemas, nomeadamente os balanços de carbono entre as culturas, 

plantações e as áreas adjacentes e a paisagem durante as estações do ano e ao longo do tempo.

ADAPTAÇÃO E 

RESPOSTA

Todo o processo foi concebido e afinado para poder responder, em tempo útil, à importância de 

adaptar as boas práticas agrícolas e florestais aos objetivos de sustentação ecológica e 

climática da produção, assim como da proteção e conservação da biodiversidade funcional e 

com alto valor de conservação, e assim promover uma gestão integrada do ecossistema. 

Ao conhecer melhor o padrão de serviços do ecossistema, assim como os seus fluxos e 

potencial de sequestro, é possível desenhar modelos de gestão que respondam aos desafios da 

neutralidade carbónica, assim como à criação de bens, produtos e serviços mais 

competitivos e atrativos para clientes mais orientados às questões ‘verdes’. 

TERRITÓRIO E 

PAISAGEM

GESTÃO DOS 

ECOSSISTEMAS

Integrando os outputs da metodologia WESA com o conhecimento prático dos gestores de ecossistemas agrícolas e florestais e as evidências 

mais atuais da ciência, pretende-se interpretar o conhecimento e as dinâmicas de gestão local e encontrar opções mais eficazes aos desafios e 

oportunidades específicos de cada região.

www.nbi.pt



WESA: VALOR ACRESCENTADO

Identificação não-enviesada com base em análise estatística de escolha das áreas e elementos de alto valor natural, 

ecológico e patrimonial, quer do ponto de vista da conservação da Natureza, como do fomento de atividades 

socioeconómicas que aumentem o valor da paisagem e do território

ONDE ESTÁ O VALOR NATURAL, QUAL O SEU ESTADO, TENDÊNCIA E ESPECIFICIDADE?

Com base na análise de informação pré existente de carácter local e/ou regional e em dados publicados em artigos e relatórios

científicos aplicáveis ao caso em avaliação (meta-análise), os serviços dos ecossistemas mais  estratégicos e que 

representam melhor potencial socioeconómico realizável são avaliados em termos de €/ha/ano 

COMO SE AVALIA O VALOR DOS SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS?

Entidades gestoras do território passam a dispor de ferramentas de apoio para o desenvolvimento do seu Business Plan e 

de suporte ao planeamento territorial, desenvolvimento de projetos e apoio ao investimento com base em informação 

ecológica mais relevante, nomeadamente a criação de Bancos de Serviços dos Ecossistemas - p.e. água, biodiversidade, 

carbono. - com base na gestão do alto valor natural – biodiversidade – e ecológico – serviços dos ecossistemas.

COMO SE INTEGRA VALOR NATURAL E ECOLÓGICO COM A DOS ECOSSISTEMAS

www.nbi.pt



FASE I: INFORMAÇÃO DE BASE E CONSTRUÇÃO DO MODELO WESA

3º - Modelo de Distribuição e Ocorrência de Biodiversidade

Soma dos mapas de ocorrência potencial para cada espécie, sendo produzido um mapa por cada 
grupo (plantas, invertebrados e vertebrados) e para a biodiversidade total presente. A soma dos 
mapas de probabilidade de ocorrência produzirá um índice de biodiversidade que permitirá aferir 
quais as melhores áreas com alto valor de conservação.

Avaliação da relevância de cada habitat para a conservação da biodiversidade através da 
contabilização do número de espécies e a sua probabilidade de ocorrência (por grupo e total) que 
potencialmente ocorrem em cada classe de habitat

2º - Mapeamento e Reclassificação de Valores Naturais e Ecológicos

Construção da Cartografia Macro Ecológica a partir da Cartografia de Uso e Ocupação do Solo sob 
a forma de habitats funcionais; Recolha de informação para todos os concelhos acerca da 
distribuição espacial e ecológica de espécies ‘alvo’, i.e., particularmente relevantes para o caso 
de estudo, dada a sua raridade, unicidade, representatividade e estatuto de ameaça

Sistematização numa matriz os dados referentes à associação entre a ocorrência provável de 
espécies ‘alvo’ e os habitats funcionais resultantes da reclassificação macroecológica

1º - Informação Ecológica de Base

A cartografia digital de Ocupação e Usos do Solo e levantamentos de habitats constituem a base 
para caracterização ecológica em função da diversidade e zona biogeográfica

as classes de ocupação do solo serão reclassificadas numa matriz de Cartografia Macro 
Ecológica, de modo a que as novas classes de uso de solo se aproximem o mais possível dos 
habitats naturais com altos valores naturais e ecológicos. 

www.nbi.pt



6º - Criação dos Bancos de Serviços dos Ecossistemas e Capital Natural

A Áreas Prioritárias resultantes da combinação das áreas de Alto Valor de conservação e Alto 
Valor ecológico são divididas em lotes, de acordo com a especificidade e identidade própria de 
cada unidade diferenciável; Os lotes irão constituir a base para a criação de um Banco de Serviços 
dos Ecossistemas, que irá permitir agilizar a sua gestão e mobilizar recursos específicos

Definição das linhas orientadoras de gestão de Serviço dos Ecossistemas e Capital Natural de 
cada lote em particular – Alinhamento com Certificação FSC para os Serviços dos 
Ecossistemas - ; Definição de um modelo de investimento e promoção dos Serviços dos 
Ecossistemas, tais como água, carbono e visitação, entre outros; definição de modelos de 
investimento em restauro ecológico e paisagístico – Integração Biz Plan / Plano Territorial

5º - Áreas Prioritárias com Alto Valor Ecológico

Realização de informação existente sobre Serviços dos Ecossistemas; avaliação com base em 
estatísticas e levantamentos de dados na região e Meta-análise, cálculo dos valores médios para 
cada SE por hectare por ano (ha/y)

Cartografia das áreas de Alto Valor Ecológico com base no valor potencial de SE por cada 
categoria - Provisão, Regulação e Culturais -, assim como do Total Potencial Acumulado; 
Cruzamento das Áreas de Alto Valor Natural com as Áreas de Alto Valor Ecológico – Avaliação 
do Potencial de integração no Biz Plan / Plano Territorial

4º - Áreas Prioritárias com Alto Valor Natural

Cartografia Macro Ecológica e análise com base em estatística e algoritmos de escolha utilizado no 
planeamento de áreas de conservação; Definição de hipóteses de objetivos de gestão e de  
condições de restrição para a criação de cenários de distribuição de polígonos correspondentes a 
áreas prioritárias

Avaliação dos cenários de escolha e distribuição de áreas prioritárias com Alto Valor Natural e 
seleção do cenário ou combinação de cenários que melhor se adequem às expectativas dos 
stakeholders – Avaliação do Potencial de integração no Biz Plan / Plano Territorial

FASE II: MODELO DE GESTÃO WESA DE BANCOS SERVIÇOS DOS 

ECOSSISTEMAS E CAPITAL NATURAL

www.nbi.pt



ONDE ESTAMSO A APLICAR A 

METODOLOGIA ‘WESA’?

Grupo José Pedro Barreira

ENTRE OUTROS….

www.nbi.pt



Esta abordagem metodológica pode e tem vindo a ser aplicada a diversas escalas, desde áreas de exploração agrícola até ao 

nível de planeamento regional (câmaras municipais e CIMs). Desta forma, entendemos ser possível:

WESA: OPORTUNIDADES E POTENCIAL DE ESCALA

www.nbi.pt

COMO VIABILIZAR UM INVESTIMENTO EM ‘WESA’?

Via Interna

Integrar o valor dos 
serviços dos ecossistemas 

e do capital natural na 
gestão e análise de 

investimentos; diminuição 
efetiva da pegada de 

carbono e mitigação de 
custos associados; criação 

de mecanismos de 
insetting e offsetting com 

parceiros internos; 
desenvolvimento de novos 

produtos e serviços 

Integração no Plano 
Diretor Municipal, Acesso 

a medidas de apoio no 
âmbito da nova PAC e do 

‘Pacto Ecológico 
Europeu’, Integração via 
I&D e compensação em 

SIFIDE e outros 
instrumentos fiscais; 

contabilidade de serviços 
dos ecossistemas e 

capital natural integrada 
com o relatório financeiro

Via Externa

Parcerias B2B, projetos 
piloto de gestão de 

biodiversidade com alto 
valor de conservação e 

serviços dos ecossistemas 
com alto valor ecológico e 
socioeconómico, restauro 
funcional de ecossistemas 

e sequestro de carbono 
pela via de Nature-Based

Solutions

Certificação FSC de 
Serviços dos 

Ecossistemas; Melhor 
capacidade de resposta 

aos mercados mais 
‘verdes’, promoção de 

boas práticas ecológicas, 
Integração em esquemas 
inovadores como trading
de créditos de carbono + 
pagamentos por serviços 
dos ecossistemas como 

água, biodiversidade, 
visitação e outros
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SET 2021 
Business Council for Sustainable Development Portugal 

(BCSD)

heyrecyclelab.com

https://www.heyrecyclelab.com/


somos uma startup de transformação

hey!

nome 
apresentação

economia regenerativa 
e circular é o nosso norte.



descrição 
breve

what?

vira uma solução.

o material recebido 
ganha nova vida:

ALL IMAGES / CONTENTS OF THIS PRESENTATION ARE CONFIDENTIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF RECYCLE LAB.



how?

recebemos 
o plástico

separamos 
por tipo e cor

trituramos 
em pedacinhos 

granulados

prensamos 
em altas 

temperaturas

e o melhor?

criamos 
novos 

objetos!

descrição 
breve

ALL IMAGES / CONTENTS OF THIS PRESENTATION ARE CONFIDENTIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF RECYCLE LAB.



objetivos 
projeto

how?

resignificamos reciclamos repensamos recriar
o descarte o plástico formas de consumo 

para novas gerações
via ferramenta 

Design de Produto

ALL IMAGES / CONTENTS OF THIS PRESENTATION ARE CONFIDENTIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF RECYCLE LAB.



e o impacto?

impactos 
diretos

todos os produtos 
feitos pelo Recycle Lab. 
são únicos, contribuem 
para a redução do 
descarte plástico.

ALL IMAGES / CONTENTS OF THIS PRESENTATION ARE CONFIDENTIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF RECYCLE LAB.



é um impacto!

impactos 
diretos

ao aumentar 
a vida útil 
deste material, 
regeneramos a 
consciência coletiva: 
diminuímos a poluição.

ALL IMAGES / CONTENTS OF THIS PRESENTATION ARE CONFIDENTIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF RECYCLE LAB.



e o potencial?

potencial 
de escala

reciclagem de 
mais plástico 
pós-consumo

+ 500kg

no descarte e 
consumo da 
comunidade 
académica e 

arredores

+ influência

 no descarte para 
criação de novos 

produtos 

+ intervenção

workshop sobre 
reciclagem, suas 
possibilidades e 
boas práticas 

+ conscientização
primeira startup 

de transformação e 
reciclagem dentro 
de uma instituição 

de ensino

1ª PT

ALL IMAGES / CONTENTS OF THIS PRESENTATION ARE CONFIDENTIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF RECYCLE LAB.



financiamento 
finalidade

ALL IMAGES / CONTENTS OF THIS PRESENTATION ARE CONFIDENTIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF RECYCLE LAB.

ampliar a atuação do laboratório 
•  capacidade de transformação 
•  captação de descarte, tratamento e criação de produtos  

como? 
•  aquisição de máquinas mais eficientes 
•  novos recursos para oficina 
    (espaço, ventilações, EPIs, testes de segurança) 
•  equipamentos para workshops e formações 
    (merchandising, brindes, mostruário de materiais)



parceiros 
oficiais

ALL IMAGES / CONTENTS OF THIS PRESENTATION ARE CONFIDENTIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY OF RECYCLE LAB.
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 PROJETO GLOBAL DA ÁRVORE 2021  

QUEM SOMOS
A NOSSA EQUIPA

O Projeto Global da Árvore (PGA) é composto
por 7 elementos entre os 21 e os 24 anos.

Todos estudaram na FCUL e 6 dos 7 são
licenciados em Biologia. Após a licenciatura,
seguiram caminhos diferentes, mas todos
relacionados com a área da educação
ambiental, conservação da natureza ou
ecologia. 

  Planta a tua
árvore, cuida

da tua floresta,
protege o

futuro deles



Licenciada em Biologia, atualmente
a frequentar o International Master

of Science in Marine Biological
Resources (IMBRSea)

A NOSSA EQUIPA

Inês Lacerda Francisca Gusmão

Licenciada em Biologia na
FCUL, atualmente a terminar o
Mestrado em Conservação na

FCUL

Licenciada em Biologia na
FCUL, atualmente a terminar o
Mestrado em Conservação na

WUR

Joana Oliveira

Maria Zacarias Tiago Jesus

Licenciada em Biologia na
FCUL, atualmente a frequentar
o Mestrado em Comunicação

de Ciência na NOVA FCSH

Licenciada em Biologia na
FCUL, atualmente a terminar o
Mestrado em Conservação na

WUR



OBJETIVOS

Oferecer informação de
qualidade no âmbito da
educação ambiental
direcionada para as árvores

Proporcionar educação
ambiental de qualidade
em todo o país 

Reformar o plano de
educação ambiental nas
escolas
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SOBRE O PGA
UMA BREVE DESCRIÇÃO

O Projeto Global da Árvore surge enquanto polo
nacional da Global Tree Initiative, organização
esta que nasce do desejo de fortalecer a ligação
da população humana com a sua grande casa -
o planeta Terra.

O fundador Tenzin Osel Hita apoia a ideia de
que não se trata de salvar o planeta, mas sim as
gerações futuras, tanto de seres humanos como
de outras espécies. Neste contexto, nasce a
Global Tree Initiative, com o objetivo de ajudar o
planeta a prosperar através da plantação de
árvores.



O papel das árvores no combate às alterações
climáticas pode ser fundamental, uma vez que
estas têm a capacidade de purificar o ar,
arrefecer o ambiente, desempenhando também
um papel importante a nível do ciclo da água e
dos nutrientes.

A Global Tree Initiative trabalha sobretudo como
organização agregadora dos esforços de
outrem, estabelecendo parcerias com outras
entidades. Uma vez que trabalha a nível local
existem vários polos por todo o mundo, sendo o
polo português um dos mais recentes. O PGA
tem a ambição de levar a educação ambiental
‘para todo o lado’, utilizando a plantação de
árvores como um instrumento dessa educação.
partilhando a visão e objetivos da Global Tree
Initiative.



IMPACTOS DIRETOS NA BIODIVERSIDADE E NOS
SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS

 PROJETO GLOBAL DA ÁRVORE 2021  

- Aumentar a capacidade das populações de repararem no meio natural que as rodeia em
particular, as árvores;
- Reconhecer a importância das plantas na nossa vida;
- Identificar os inúmeros benefícios que as árvores representam para os serviços dos
ecossistemas;
- Fazer plantações de árvores para criar uma ligação emocional entre as pessoas e a
natureza;
- Contribuir para uma reflorestação e restauração ativa dos ecossistemas florestais;
- Aumentar o conhecimento das populações sobre os serviços dos ecossistemas e
biodiversidade portuguesa, através de comunicação de qualidade e científica;
- Promover atitudes e comportamentos que contribuam diretamente para a conservação e
proteção da biodiversidade local;

O Projeto Global da Árvore pretende ter os seguintes impactos diretos na comunidade:



Estes objetivos foram estabelecidos com base em literatura que aponta para o facto de a
educação ser um dos meios com maior influência na promoção de uma consciência
ecológica (Valladares Fuente, 2020), visando a formação de indivíduos éticos e
responsáveis, informados acerca dos padrões de desenvolvimento sustentável (Cruz et al.,
2020).
A educação para a conservação auxilia a população no entendimento das ameaças à
biodiversidade e no desenvolvimento de uma ética que apoiará comportamentos
sustentáveis (Jacobson et al., 2015), sendo que a população desempenha um papel crítico
nos esforços da conservação (Patrick et al., 2007). É essencial que a população esteja
devidamente informada para que ocorra a proteção eficaz dos recursos naturais e sejam
atingidas as metas do desenvolvimento sustentável (Jacobson et al., 2015).
A desconexão com o meio natural está na base de muitos problemas ambientais. Esta falha
na ligação entre as pessoas e o meio natural, acentua-se ainda mais quando se trata
especificamente de plantas – ‘plant blindness’ ou mais recentemente “ plant disparity
awareness” (Parsley,2020).
O objetivo de comunicar e educar para a conservação das plantas, especificamente das
árvores, é aumentar a ligação emocional e cognitiva para facilitar os comportamentos pró-
conservação por parte das populações nas suas escolhas quotidianas.



PARCEIROS

Loading...

 PROJETO GLOBAL DA ÁRVORE 2021  

FINALIDADE DO FINANCIAMENTO

Apoio à criação de conteúdo, divulgação e
promoção do conteúdo, mobilização de pessoas
na prática para plantações

POTENCIAL DE ESCALA

População portuguesa
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SOBRE NÓS

Fundada a 9 de março de 2020, a NBI 

– NATURAL BUSINESS 

INTELLIGENCE é uma consultora de 

Negócios & Ecologia especializada 

na criação de opções para uma 

Economia de Base Natural, 

estabelecendo pontes entre o 

conhecimento e a prática. 

As áreas de especialização da NBI 

são Biodiversidade, Serviços dos 

Ecossistemas, Bioeconomia, 

Capital Natural, Adaptação 

Climática, Agroecologia e 

Florestas. 

A equipa da NBI é composta por 

consultores e investigadores seniores 

com longa experiência no 

desenvolvimento de projetos 

estratégicos e inovadores 

inspirados pela Natureza, utilizando 

conhecimentos técnicos e científicos 

nas áreas da ecologia, economia e 

gestão. 

NUNO GASPAR DE OLIVEIRA 

CEO

Cofundador da NBI – Natural 

Business Intelligence, Managing

Partner, assume as funções de 

coordenação geral de projetos; 

Biólogo, especializado em 

Ecologia (FCUL), Docente nas 

Pós-Graduações Gestão da 

Sustentabilidade (ISEG). Scientific

Advisor em I&D nos Vinhos do 

Alentejo, membro do Steering

Committee do Porto Protocol e 

Gestor de Ecossistemas no Grupo 

Esporão. Pós graduado em 

Geografia e Ordenamento 

Territorial (FCSH) e Estratégia e 

Gestão (IST-UL). Senior Advisor

em agroecologia, biodiversidade 

e ecossistemas, destacando-se a 

participação na equipa dos Planos 

Regionais de Ordenamento 

Florestal do Alentejo e Lisboa e 

Vale do Tejo e o estudo-piloto de 

avaliação dos serviços de 

ecossistemas das áreas balneares 

com a Associação Bandeira Azul 

da Europa, entre outros 

PAULO CARVALHO PEREIRA

COO

Cofundador da NBI – Natural 

Business Intelligence, Managing

Partner, coordena a área de 

Ecossistemas. Biólogo, botânico 

(FCUL). Coordenador técnico da 

Lista Vermelha da Flora 

Continental de Portugal, 

responsável pela cartografia de 

habitats de alguns SIC’s, co-autor

da edição dos Sítios de Interesse 

Botânico de Portugal e da Flora 

de Portugal Continental 

(Sociedade Portuguesa de 

Botânica). Coordenou a Unidade 

de Macroecologia e Conservação, 

Universidade de Évora e fundou a 

Macromia, tendo feito projetos de 

valorização do território e turismo 

de natureza, destacando-se a 

Rota da Água e da Pedra. Músico, 

tendo integrado os Uxu Kalhus e 

sido presidente na Associação 

PédeXumbo, onde desenvolveu 

Festival Andanças; advisor do 

Festival Tradidanças.

ANA SOFIA VAZ

Parceira científica na NBI, Bióloga 

(FCUP), Mestre em Ecologia e 

Doutorada em Biodiversidade e 

Serviços dos Ecossistemas, com 

especial enfoque na temática da 

avaliação e valoração 

socioecológica e socioeconómica. 

Investigadora no CIBIO-InBIO, no 

Instituto Interuniversitário de 

Investigación del Sistema Tierra

en Andalucía, e no Departamento 

de Botânica da Universidade de 

Granada. Autora de mais de 30 

manuscritos científicos em 

revistas de elevado prestígio na 

ecologia e ciências ambientais. 

Foi coordenadora editorial do 

primeiro livro sobre invasões 

biológicas em Portugal. Participou 

em mais de 15 projetos 

financiados por candidaturas 

competitivas a nível nacional 

(FCT), Europeu (FP7, H2020, 

COST) e global (SESYNC-USA).

HUGO REBELO

Parceiro Científico NBI | Biólogo 

(CIBIO-INBIO). Especialista em 

ecologia de morcegos e 

adaptação climática, 

Doutoramento na Universidade de 

Bristol em modelação ecológica e 

da diversidade genética de 

morcegos europeus. Investigador 

Auxiliar e Docente no CIBIO-

InBIO, Honorary Research 

Associate in Biological Sciences

no Bat Ecology and Bioacoustics

Laboratory, School of Biological

Sciences, University of Bristol, 

Convenor da UNEP/Eurobats

Intersessional Working Group on

“Bats and Climate Change”. 

Parceiro científico na NBI –

Natural Business Intelligence, 

integra o Conselho Científico, ao 

nível dos temas da Conservação 

de Biodiversidade

www.nbi.pt



Ao considerar as muitas facetas dos 
Serviços da Biodiversidade, Capital 
Natural e Ecossistema, nomeadamente 
através da análise do Alto Valor 
Natural e Ecológico, é possível 
considerar planos de investimento 
alternativos mais alinhados com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e as políticas do Green 
Deal

Muitos dos territórios rurais 
considerados marginais e improdutivos, 
muitas vezes - e inadequadamente -
classificados como “incultos" têm um 
grande potencial para produzir 
produtos e serviços naturais que 
podem ser utilizados para fins 
alimentares, cosméticos, artesanais, 
medicinais e biotecnológicos, levando a 
novas oportunidades de negócio

Há cada vez mais oportunidades de 
diversificação do investimento na 
conservação, restauro ou 
reconversão, o que pode mesmo levar 
a novos modelos económicos, como a 
criação de créditos para serviços de 
ecossistemas, como bancos de 
conservação, pagamentos de sistemas 
de serviços de ecossistemas, ou 
créditos de água e carbono

Existem várias opções para gerir o 
Capital Natural e os Serviços dos 
Ecossistema que permitem às 
organizações adaptarem-se e 
prepararem-se adequadamente para 
os impactos das Alterações 
Climáticas e criarem processos 
adequados de adaptação e mitigação de 
riscos baseados no ecossistema que 
simultaneamente protegem a cadeia de 
valor e criam opções para novos 
produtos e serviços

ODS & GREEN DEAL

RESTAURAR & REGENERAR

BIOECONOMIA CIRCULAR

POSITIVIDADE CLIMÁTICA

ORIENTADA 
AO FUTURO

Muitas estratégias de 

inovação e 

desenvolvimento 

baseiam-se na forma como 

a natureza cria, resolve, 

elimina e recria problemas 

e soluções. 

Somos profundamente 

inspirados pela 

Biodiversidade e 

Soluções Baseadas na 

Natureza para 

desenvolver projetos 

estratégicos e 

ferramentas que ajudam 

as organizações a analisar 

os seus desafios de uma 

perspetiva alternativa

INSPIRADA NA 
NATUREZA

A economia da natureza 

baseia-se em dois 

conceitos-chave: Capital 

Natural e Serviços do 

Ecossistema. 

O Capital Natural 

representa os ativos e 

recursos naturais, os 

Serviços dos Ecossistema 

as funções produtivas, de 

regulação e culturais que 

nos são fornecidas. 

Estamos a desenvolver 

modelos baseados em 

valor para a valoração 

socioecológica e 

económica de bens e 

serviços da paisagem.

VISÃO 
INTEGRADA

É fundamental 

compreender os riscos 

ecológicos e climáticos a 

que estamos expostos. 

O planeamento a curto, 

médio e longo prazo é 

crucial para gerir a 

exposição aos riscos e as 

medidas de adaptação 

dos planos. 

Estamos a utilizar 

protocolos baseados no 

SIG para avaliar o estado e 

as tendências de 

indicadores ecológicos e 

climáticos específicos, 

traduzindo-os em mapas 

de forma a apoiar a 

evolução dos modelos de 

negócio.

A NOSSA VISÃO: UMA ECONOMIA DE BASE NATURAL

AS RAZÕES PARA UMA ECONOMIA DE BASE NATURAL

www.nbi.pt



Avaliação do potencial para a Bioeconomia de plantas 

silvestres e ruderais, nomeadamente em potenciais 

aplicações para as fileiras agroalimentar, cosmética, 

farmacêutica e de wellness numa região do Douro 

Vinhateiro: caso de estudo da Aldeia de Pereiros, São 

João da Pesqueira

Co-criação com a Associação de Amigos de Pereiros 

(http://aapereiros.blogspot.com/) de uma rede de 

prospeção e recolha sustentável de plantas silvestres e 

de uma plataforma operacional e logística de 

processamento, secagem, triagem, embalamento e 

distribuição das plantas selecionadas

Desenvolvimento de parcerias com ‘Bio-Based Industries’ 

portuguesas para o desenvolvimento de novos produtos e 

compostos de base natural que possam ser de alto valor 

para a Bioeconomia, desde a criação de bio-repelentes com 

uso potencial na agorecologia, à produção e condimentos ou 

à extração de compostos com características biocidas com 

potencial para a saúde e bem-estar

www.nbi.pt

A NOSSA PROPOSTA

INOV.FLORA: UTILIZAÇÃO DE FLORA SILVESTRE NO DESENVOLVIMENTO DE 

‘BIO-BASED PRODUCTS’ 

http://aapereiros.blogspot.com/


www.nbi.pt

Localizada no concelho de S. João da Pesqueira, a Aldeia dos Pereiros com uma população atual de 82 

habitantes apresenta um património histórico e natural vasto, que terá dado origem a mais de 25 publicações sobre a 

arqueologia, história, gastronomia, tradições e fauna e flora da religião. Por forma a preservar as mesmas ao longo do 

tempo, foi constituída em 1993 a Associação dos Amigos de Pereiros, que tem por objetivos: 1) promover o 

desenvolvimento sustentável da aldeia; 2) participar na vida da comunidade, zelando pelos seus interesses, 

desenvolvimento social e cultural da população residente; 3) promover ações de sensibilização para defesa e 

valorização do património construído, arqueológicos, arquitetónico, urbanístico e cultural, bem como o património 

natural; 4) contribuir para uma politica integrada de exploração de recursos patrimoniais numa perspetiva de 

desenvolvimento integrado e sustentável, considerando igualmente os aspetos socioeconómicos e turísticos. 

No que concerne ao património natural da flora é possível identificar papoilas e despedidas, rosmaninhos, giestas 

brancas e amarelas, amendoeiras, pessegueiros, madressilvas, lírios roxos, goivos, mimosas, figos do diabo, 

loendreiro, por exemplo. No total, mais de 250 espécies de flora podem ser aqui observadas, com destaque para as 

orquídeas satirião maior e neotinea, assim como espécies endémicas como o lâmio-de-coutinho e o ranúnculo. 

Assim sendo, de forma a conciliar o melhor da tradição e da inovação, o presente projeto visa capacitar a população 

da Aldeia de Pereiros, assim como os seus familiares e amigos, de novas ferramentas e conhecimentos, que 

lhe irão permitir reconhecer na biodiversidade local um novo potencial de aproveitamento e criação de valor 

social e económico, e, consequentemente ambicionar uma nova fase de atração de jovens empreendedores. 

Pretende-se que este projeto se defina como uma nova fase da valorização da biodiversidade local, 

nomeadamente da flora, para outros usos e setores, para que a população local e regional assim como os diversos 

agentes regionais de setores como a hotelaria, turismo ou restauração consigam desenhar ofertas diferenciadas e que 

venham alavancar o crescimento da região.

INOV.FLORA: PORQUÊ A ALDEIA DE PEREIROS?



www.nbi.pt

Para o presente projeto, foram 

escolhidas, para fase de testes, 6 

espécies que, pela sua 

transversalidade de usos, assim 

como pela distribuição pelo 

território, podem ajudar a 

promover a apropriação e 

valorização pelos vários 

habitantes. 

Assim, a figura ilustra a 

localização espacial das plantas 

identificadas, sendo que na 

tabela é possível verificar o uso 

de cada planta, alimentação, 

medicinal ou aromática, assim 

como os requisitos para uma 

exploração sustentável das 

mesmas, sendo indicado um 

limite de peso para a sua 

disponibilidade para apanha.

INOV.FLORA: POTENCIAL DAS PLANTAS SILVESTRES

Figura 1 – Localização aérea da Aldeia de Pereiros 

e identificação das 6 plantas 

Nome Simbolo Uso Exploração sustentável Época de apanha

Tomilho bela-luz 

(Thymus

mastichina)

Alimentar, aromática, 

medicinal
7 toneladas de planta 

15 de abril a 15 de 

junho

Esteva 

(Cistus ladanifer)

Alimentar, aromática, 

medicinal

Mais de 20 toneladas a 

planta; Flor na ordem 

dos 500 Kg 

De 15 de março a 

15 de maio

Labação

(Rumex induriatus)
Alimentar 600 Kg (folha)

Todo o ano, sendo a 

primavera a altura 

mais apropriada

Alho-branco

(Allium

neapolitanum)

Alimentar 50 Kg (flor e folha) março e abril

Umbigo-de-vénus 

(Umbilicus

rupestris)

Alimentar 500 Kg (folha)

Todo o ano, sendo a 

primavera a altura 

mais apropriada

Cardo-bento 

(Cnicus Benedictus)
Medicinal 50 Kg (flor e folha)

15 de março a 30 

de abril

Dente-de-leão 

(Tarazacum sp.)
Alimentar 50 Kg (flor e folha)

Todo o ano, sendo a 

primavera a altura 

mais apropriada



www.nbi.pt

Oportunidades de 
cofinanciamentos públicos e 
de parcerias B2B, projetos 
piloto de implementação de 
medidas de gestão 
agroecológica de plantas 
silvestres, aumento da 
capacidade de resposta aos 
mercados mais ‘verdes’, 
promoção de boas práticas 
ecológicas, Integração em 
esquemas inovadores como 
incentivos ao restauro de 
ecossistemas, 
desenvolvimento de novos 
produtos ligados a cosmética, 
alimentação, controlo de pragas 
e doenças, perfumaria, 
farmacêutica, materiais têxteis e 
construção

Capacitação dos agentes 
económicos e comunidades locais 
em matérias de gestão de
ecossistemas e de biodiversidade no 
âmbito da  diferenciação de 
atividades económicas de base 
natural e expectável melhoria de 
oportunidades; Sensibilização da 
comunidade local sobre as 
características e cuidados a ter com 
as plantas que poderão gerar uma 
nova rentabilidade à Aldeia de 
Pereiros. 

Muitos dos territórios rurais 
considerados marginais e 
improdutivos têm um grande 
potencial para produtos e serviços 
naturais que podem ser utilizados 
para fins alimentares, cosméticos, 
artesanais, medicinais e 
biotecnológicos, levando a novas 
oportunidades de negócio. A 
construção do modelo de 
valorização da biodiversidade e 
dos ecossistemas locais que poderá 
ser utilizado como exemplo 
demonstrativo para outras aldeias

INOV.FLORA: ÂMBITO ESTRATÉGICO

Formação e 
Capacitação Local

Bioeconomia e Soluções de 
Base Natural

Oportunidades de 
Desenvolvimento 
e Investimento em 
Áreas Rurais em 

crise 



www.nbi.pt

INOV.FLORA: METODOLOGIA DE MODELAÇÃO E RECOLHA

Recolha Sustentável - Para a obtenção de um 

produto de qualidade, a colheita deve ser 

efetuada quando há um equilíbrio entre a maior 

produção de biomassa e o teor de princípios 

ativos é mais elevado. Este momento é 

característico de cada espécie e é ainda função 

da parte da planta que se pretende colher. Assim, 

no caso das plantas em que se utilizam as folhas 

e os caules a colheita deve efetuar-se antes da 

floração que, para a maioria das espécies, ocorre 

na primavera. Quando a obtenção de flores é o 

objetivo da colheita, esta deve ocorrer 

imediatamente após a abertura dos botões 

florais. Para a maior parte das Plantas Aromáticas 

e Medicinais, as colheitas ocorrem de abril a 

setembro, podendo prolongar-se até novembro.

Modelação Ecológica do Potencial Produtivo -

Estes modelos servirão de base para a prospeção 

de terreno recolha de plantas. Após trabalho de 

campo, com recolha em cerca de 10 a 30 sítios 

diferentes de material herbáceo, serão feitos 

modelos ecológicos complexos (com variáveis 

ecológicas climatológicas, geológicas e 

geomorfológicas) com dados quantitativos de 

forma estimar a produtividade potencial de cada 

região para cada espécie, em quilogramas por 

hectare. As metodologias a aplicar serão análise 

canónica (para determinar as variáveis mais 

significativas para cada espécie), GLM e árvores 

de regressão (para modelos de previsão 

quantitativa de disponibilidade da espécie). Serão 

também aferidos a época de floração para cada 

espécie em cada local. Cenários de alterações 

climáticas serão aplicados para prever a 

disponibilidade futura de cada planta em Portugal. 

Será ainda feita uma análise de habitats à escala 

do país, de forma a filtrar apenas os habitats 

favoráveis a cada espécie e assim calcular o 

potencial silvestre de produção de cada planta 

apenas para os habitats onde ela prospera.

Figura 2 – Exemplo de Distribuição: Tomilho Bela-luz (Thymus mastichina) com base 

apenas nos dados de distribuição em Portugal.



www.nbi.pt

INOV.FLORA: VIABILIZAÇÃO E ESCALABILIDADE

São esperados impactos ao nível da sensibilização e 

envolvimento da comunidade local, regional, principalmente do 

município de S. João da Pesqueira e Região do Douro Vinhateiro. 

Espera-se ativar e potenciar os valores naturais da região:

• Surgimento de novos negócios locais: Pela aquisição de 

novas competências será possível que agentes locais, de 

diversos setores de atividade, identifiquem novas e 

diferenciadas oportunidades de negócio

• Criação de rede de aldeias: Pelo trabalho pioneiro que 

será realizado, perspetiva-se que venha a existir o interesse 

de outras aldeias na valorização e valoração dos seus 

recursos naturais através da criação de uma rede de aldeias 

envolvida na gestão sustentável de plantas silvestres com 

potencial para a bioeconomia

• Parcerias em R&D e Bio-Based Innovation: envolvimento 

com instituições académicas e empresas / unidades 

industriais que pretendam desenvolver ‘bio-based produts’ 



www.nbi.pt

INOV.FLORA: UMA APOSTA ALINHADA COM O GREEN DEAL E AS ESTRATÉGIAS

EUROPEIAS PARA A RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO ECONÓMICA



LPN

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



Domínios
do lince
Devolver ao ecossistema a sua estrutura
e dar mais e melhores condições
ao lince-ibérico na Natureza



Paisagem multifuncional
e rica em biodiversidade

Paisagem Mediterrânica no Sudeste Alentejano
Fragmentada e empobrecida, mas recuperável.

Detém uma notável riqueza de espécies cuja presença e

conservação se revela fundamental compatibilizar com as

atividades humanas no território, enquanto paisagem cultural.

Lince-ibérico
Espécie bandeira deste

território, chave para o

equilíbrio do ecossistema,

mas uma das mais ameaçadas  



Domínios do lince



Objetivo
Conservação do lince-ibérico e dos seus habitats,
compatibilizando a sua presença com as atividades
agro-silvo-pastoris e de turismo na Natureza do
território, na paisagem Mediterrânica do Sudeste
Alentejano.



Objetivos
específicos,
baseados na
intervenção no
terreno e
impacto direto

Domínios do lince

01 02Promoção da expansão
natural do lince-ibérico.

Conservação e restauro
do mosaico de habitats da
Paisagem Mediterrânica



01 02

03

Ações
baseadas na
intervenção
no terreno e
impacto direto

Manutenção e criação de
corredores ecológicos
nas serras de Moura

Fomento das populações
locais de coelho-bravo

Domínios do lince

Envolvimento dos atores locais na conservação da
biodiversidade, com destaque para o lince-ibérico, e dos vastos
serviços dos ecossistemas da paisagem mediterrânica



Domínios do lince

Implementação do
projeto no Sudeste
do Alentejo, nos
municípios de Moura,
Mourão, Barrancos,
Serpa e Mértola

Este projeto contribuirá para um Plano de
Restauro Ecológico da Paisagem, mais vasto,
divulgado em 2021 pela LPN para esta região.



Atores locais
Olivicultores, proprietários e zonas de

caça. Enquanto responsáveis pela

gestão do território, são atores

fundamentais na conservação e

restauro do ecossistema.

Fauna & Flora International

A mais antiga Organização

Internacional de Conservação da Vida

Selvagem. Parceira do Programa Lince

da Liga para a Protecção da Natureza.

Parcerias
estratégicas,
assentes na
experiência
e confiança



Investimento dirigido à
conservação do lince

Implementação de ações concretas
de conservação do lince-ibérico,
dos seus habitats e presas naturais.
 
Promover as ações junto dos 
 atores locais, com vista à sua
sensibilização e envolvimento.

Finalidade do apoio

Domínios do lince



2022

COMUNICAÇÃO & SENSIBILIZAÇÃO

Press release de
divulgação do
apoio ao projeto
e comunicação
nos canais da LPN 

O website e redes

sociais totalizam mais

de 50000 seguidores

e visitantes

Publicação
mensal nas
redes sociais da
LPN dedicada ao
projeto

Notícia em data
de efeméride
ambiental

Apresentação
do projeto em
fóruns e eventos
para o público
em geral e da
especialidade

2023

Visita de
equipa da
empresa a
áreas de
intervenção
no terreno

Domínios do lince

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


LPN

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



Moenda,
raízes com
futuro
Restauro ecológico da floresta, por um
Portugal mais resiliente aos incêndios



Territórios ecologicamente
degradados na região
Centro de Portugal

Floresta autóctone no Centro de Portugal
Ilhas de biodiversidade numa paisagem dominada por

extensas florestas de produção e por espaços agrícolas

abandonados, ocupados por espécies invasoras e silvados.

Em desaparecimento num cenário de alterações climáticas,

espécies exóticas, incêndios rurais e desinvestimento.

Quinta da Moenda
Propriedade da LPN que

se configura como um

exemplo de boas-práticas

de restauro ecológico a

nível nacional.



Moenda, raízes com futuro



Objetivo
Promover o restauro da floresta autóctone em
territórios ecologicamente degradados, criando valor
de conservação e tornando-os mais resilientes ao fogo
e às alterações climáticas. 



01

03

02

04

Objetivos
específicos,
baseados na
intervenção
no terreno e
disseminação

Restauro florestal ao longo
da Ribeira de Poiares

Sensibilizar população e
Governo 

Expandir nacionalmente
boas-práticas de restauro

Promover missões de
intercâmbio com a Galiza

Moenda, raízes com futuro



01 02

03 04

Ações
baseadas na
intervenção
no terreno e
impacto direto

Criação de manchas de
floresta de folhosas com
baixa combustibilidade e
longevas 

Permitir o usufruto pela
população local 

Visitas de demonstração,
workshops e guia de
boas-práticas

Missões de intercâmbio
entre Portugal e Galiza

Moenda, raízes com futuro



Implementação do
projeto em Vila Nova de
Poiares, e potencial de
escala na região Centro,
outros territórios do
país e Galiza.

Além do público em geral, o projeto poderá
facilmente alcançar um vasto público técnico

Moenda, raízes com futuro



Município de Vila Nova de Poiares
CIM – Região de Coimbra
Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas
Instituto Politécnico de Coimbra
Universidade de Coimbra – UC
Associação Florestal da Galiza

Parcerias
estratégicas,
assentes na
experiência
e confiança



Investimento dirigido
ao património nacional
Custear mão-de-obra para a implementação do
trabalho de restauro durante pelo menos um ano;
Custear a implementação de painéis informativos;
Custear missões de intercâmbio entre Portugal e a
Galiza; Custear a organização de visitas, workshops
e a publicação do Guia de Boas Práticas de Restauro
Florestal a elaborar com o apoio do IPC e da UC. 

Finalidade do apoio

Moenda, raízes com futuro



2021

COMUNICAÇÃO & SENSIBILIZAÇÃO

Press release de
divulgação do
apoio ao projeto
e comunicação
nos canais da LPN 

O website e redes

sociais totalizam mais

de 50000 seguidores

e visitantes

Publicação
mensal nas
redes sociais da
LPN dedicada ao
projeto

Notícia em data
de efeméride
ambiental

Apresentação
do projeto em
fóruns e eventos
para o público
em geral e da
especialidade

2022

Visita de
equipa da
empresa a
áreas de
intervenção
no terreno

Acompanhamento de visita do
Ministro do Ambiente e Ação
Climática à Quinta da Moenda

Como o Dia da

Floresta Autóctone,

entre outros

Moenda, raízes com futuro

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Conservação das Ilhas Barreira do 

Algarve para proteger espécies e 

habitats prioritários

2019 | 2023



Espécies & Habitats
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Pardela-balear
Criticamente em Perigo

Dunas Cinzentas
Habitat Prioritário

Gaivota-de-audouin
Vulnerável

Chilreta
Vulnerável



@ Ben Andrews@ Fábio Marcelino @ Rita Sampaio

• Compreender as principais ameaças às espécies e habitatsCompreender as principais ameaças às espécies e habitatsCompreender as principais ameaças às espécies e habitatsCompreender as principais ameaças às espécies e habitats----alvoalvoalvoalvo

Ameaças representadas por plantas invasoras, predação por mamíferos, 
pesca acidental, pressão do turismo e perturbação dos visitantes, efeitos da 
recente colonização de gaivotas sobre a vegetação e as tendências do 
litoral serão melhor compreendidos e tratados.

• Recuperar Recuperar Recuperar Recuperar as dunas cinzentasas dunas cinzentasas dunas cinzentasas dunas cinzentas

Proteção da vegetação dunar na Ilha da Barreta através da remoção de 
plantas exóticas invasoras, da regulação do acesso dos visitantes, do 
restauro do passadiço e informação ao público. Serão testadas áreas de 
exclusão de gaivota-de-patas-amarelas em locais prioritários para 
monitorizar a recuperação da vegetação e será promovida a redução da 
disponibilidade alimentar de origem humana em aterros e portos de 
pesca.

Objetivos | Descrição



@ Ben Andrews@ Fábio Marcelino @ Rita Sampaio

• Avaliar o Avaliar o Avaliar o Avaliar o efeito das alterações climáticas no ecossistema das ilhas efeito das alterações climáticas no ecossistema das ilhas efeito das alterações climáticas no ecossistema das ilhas efeito das alterações climáticas no ecossistema das ilhas 
barreirabarreirabarreirabarreira

As mudanças climáticas e o aumento derivado do nível do mar são 
problemas de escala global que ameaçam a maioria dos habitats costeiros, 
entre os quais as ilhas barreira não são uma exceção. Uma análise mais 
aprofundada é necessária para compreender as escalas de tempo de 
sucessão de habitat, estabilidade e evolução das dunas costeiras.

• Proteger Proteger Proteger Proteger as colónias de as colónias de as colónias de as colónias de gaivotagaivotagaivotagaivota----dededede----audouin audouin audouin audouin e e e e de de de de chilretachilretachilretachilreta

Serão implementadas medidas de proteção em colónias de aves marinhas 
para reduzir os impactos negativos da predação e perturbação. Controlo de 
mamíferos predadores não nativos, vedação das áreas de nidificação 
durante a época de reprodução, instalação de sinalética e aumento da 
vigilância são medidas eficazes para aumentar o sucesso reprodutor destas 
aves marinhas.

Objetivos | Descrição



@ Ben Andrews@ Fábio Marcelino @ Rita Sampaio

• Avaliar Avaliar Avaliar Avaliar e mitigar os impactos das capturas acidentais nas aves e mitigar os impactos das capturas acidentais nas aves e mitigar os impactos das capturas acidentais nas aves e mitigar os impactos das capturas acidentais nas aves marinhasmarinhasmarinhasmarinhas

A pardela-balear é uma espécie com grande suscetibilidade à captura 
acidental na pesca. Iremos testar e implementar medidas específicas de 
mitigação de capturas acidentais e medidas operacionais, com o objetivo de 
minimizar a captura acidental de aves marinhas nas embarcações que 
operam na área das ilhas barreira.

• Melhorar Melhorar Melhorar Melhorar as instalações do RIAS (Centro de Recuperação e Investigação as instalações do RIAS (Centro de Recuperação e Investigação as instalações do RIAS (Centro de Recuperação e Investigação as instalações do RIAS (Centro de Recuperação e Investigação 
de Animais Selvagens)de Animais Selvagens)de Animais Selvagens)de Animais Selvagens)

As redes de arrojamentos e de reabilitação são ferramentas essenciais para 
compreender as causas da mortalidade, avaliar o estado de saúde das 
populações e implementar ações de conservação. O RIAS irá melhorar a sua 
capacidade de resposta aos fenómenos de arrojamento e mortalidade de aves 
marinhas, melhorando as instalações, equipamentos e procedimentos do 
centro.

Objetivos | Descrição



@ Ben Andrews@ Fábio Marcelino @ Rita Sampaio

• Rever Rever Rever Rever os limites marinhos da ZPE Ria os limites marinhos da ZPE Ria os limites marinhos da ZPE Ria os limites marinhos da ZPE Ria FormosaFormosaFormosaFormosa

Estudos recentes indicam que a gaivota-de-audouin utiliza uma grande 
parte da área marinha da Ria Formosa como área de alimentação durante a 
época reprodutora, onde também se regista a ocorrência frequente da 
pardela-balear. Ao analisar os dados existentes e adicionar os dados 
recolhidos no âmbito deste projeto, será possível rever e propor novos 
limites para a área marinha da ZPE da Ria Formosa de forma a proteger de 
forma eficaz as espécies de aves marinhas de interesse para a conservação.

• Promover Promover Promover Promover a utilização sustentável a utilização sustentável a utilização sustentável a utilização sustentável da da da da Ria Ria Ria Ria FormosaFormosaFormosaFormosa

A formação de operadores turísticos, recomendações de boas práticas, 
materiais de divulgação e atividades locais contribuirão para o aumento da 
sensibilização e informação dos visitantes, partes interessadas e 
comunidade local para proteção da biodiversidade única da Ria Formosa. 

Objetivos | Descrição



@ Ben Andrews@ Fábio Marcelino @ Rita Sampaio



@ Ben Andrews@ Fábio Marcelino @ Rita Sampaio

Impactos na biodiversidade

• Remoção total de plantas invasoras na ilha Barreta

• Dunas costeiras mais resilientes com populações estáveis de 

aves marinhas nidificantes

• Redução das capturas acidentais nas embarcações de pesca 

com medidas de mitigação

• ZPE da Ria Formosa com medidas de monitorização e de 

gestão que permitam manter as aves que dependem da 

área marinha



@ Ben Andrews@ Fábio Marcelino @ Rita Sampaio

Efeito de escala

• Aplicação das metodologias testadas na remoção de plantas 

exóticas invasoras nas restantes 4 ilhas barreira

• Alargamento das medidas de mitigação de bycatch mais 

eficazes a toda a frota

• Promoção das boas práticas na pesca e no turismo a outras 

áreas naturais



www.lifeilhasbarreira.pt

Finalidade do 

financiamento

• Apoiar a contribuição própria das 2 

ONGA da parceria (SPEA & 

RIAS/Aldeia) que não é financiada 

pelo LIFE

• Montante necessário: 242.000 242.000 242.000 242.000 €€€€

• Período de financiamento: 3 anos



SPEA

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



Garantir um mar seguro 
para a pardela-balear

2020 | 2025



Objetivos

• Melhorar o estado de conservação da pardela-balear através de 
esforços de conservação transfronteiriços

• Testar metodologias para quantificar as capturas acidentais de aves 
marinhas na pesca

• Reduzir as capturas acidentais através da implementação de medidas 
de mitigação

• Impulsionar mudanças na gestão marinha valorizando a Rede Natura 
2000 e as aves marinhas

@Jorge Meneses



Descrição

Através de um programa de observadores a 
bordo de embarcações de pesca comercial que 
operam a partir dos portos de Aveiro, Figueira 
da Foz e Nazaré, e de inquéritos regulares 
dirigidos aos mestres das embarcações, será 
possível caracterizar as interações das aves 
marinhas com as várias artes de pesca e de 
calcular estimativas de mortalidade de aves 
marinhas. 

• Caracterização da captura acidental de pardela-balear na ZPE Aveiro-
Nazaré



Descrição

Reunindo a informação recolhida anteriormente sobre a distribuição de aves 
marinhas no mar e juntando os dados de censos marinhos recolhidos durante o 
projeto, a par dos dados do esforço de pesca na ZPE Aveiro-Nazaré, serão 
produzidos os mapas que identificam as áreas de maior risco de captura acidental de 
pardela-balear.

• Produção dos mapas de risco de captura acidental para pardela-balear

@Vero Cortes



Descrição

Iremos testar pelo menos uma medida de mitigação 
em cada arte de pesca que cause captura acidental de 
aves marinhas, em conjunto com os pescadores e as 
embarcações aderentes ao programa de mitigação. 
Serão ainda identificadas e testadas as boas práticas a 
implementar durante as operações de pesca que e 
revelem eficazes na redução da atração das aves às 
artes, assim como a formação mais alargada dos 
pescadores nestas medidas e na declaração voluntária 
dos registos de capturas acidentais de espécies 
sensíveis.

• Criação e implementação de um programa de mitigação das capturas 
acidentais 



Descrição

As medidas adotadas serão monitorizadas 
desde o início da sua implementação, com 
observadores a bordo, de modo a avaliar a 
sua aplicação, eficácia e aceitabilidade 
pelos pescadores. Será realizada uma 
avaliação socioeconómica de cada medida 
e produzida uma ficha técnica para a sua 
implementação a larga-escala.

• Monitorização do progresso das medidas de mitigação testadas

@Vero Cortes



Descrição

No final do projeto será produzida a 2ª edição revista 
do Atlas das Aves Marinhas de Portugal. As ações de 
divulgação nos portos de pesca e junto das 
organizações de pescadores irão potenciar as boas 
práticas para reduzir as capturas acidentais de aves 
marinhas. É crucial unir os esforços de recolha de 
informação e de monitorização sobre a implementação 
de medidas de mitigação para, em conjunto com as 
entidades competentes, identificar as soluções e 
medidas necessárias para reduzir a mortalidade das 
aves marinhas na pesca e para tal será criado um 
grupo de trabalho dirigido a esta temática.

• Envolvimento dos stakeholders e divulgação dos resultados 



Coordenação
BirdLife Malta

Parceiros

Hellenic Ornithological Society (HOS) | Grécia

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) | Portugal

Sociedad Española de Ornitología (SEO) | Espanha

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) | França

Management Body of the Cyclades Protected Areas (MBCPA) | Grécia

Malta’s Department of Fisheries and Aquaculture (DFA) | Malta

@Joana Bores



Impactos na Biodiversidade
• As áreas marinhas portuguesas são seguras para a pardela-balear, a ave 

marinha mais ameaçada na Europa e a redução das capturas acidentais 
contribuem para reduzir o estatuto de conservação da espécie para uma 
categoria de menor ameaça à sua sobrevivência. 

• Envolvimento dos pescadores como aliados na proteção das aves 
marinhas e na prevenção das capturas acidentais, que salvarão milhares 
de aves marinhas, as sentinelas dos oceanos. 

@Pep Arcos



Efeitos de escala
• Aplicação das medidas de mitigação testadas e eficazes a outras regiões e 

frotas

• Promoção das metodologias de recolha de dados de capturas acidentais 
noutros portos de pesca

• Replicação das boas práticas nas operações de pesca a toda a frota

Finalidade do Financiamento
• Apoiar a contribuição própria da SPEA que não é financiada pelo LIFE

• Montante necessário: 178.000 €

• Período de financiamento: 5 anos



Quercus

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



RECUPERAÇÃO DE 
PLANTAS NATIVAS

https://criarbosques.wordpress.com/



O QUE É?

QUANTOS ANOS TEM? ANÁLISE

COMO FUNCIONA?

OPORTUNIDADES?

DESAFIOS?



1. O QUE É?

2008

Espécies de pouca comercialização

Protocolo – APA – ICNF – CNE -
Quercus
2008 – 2015 – Eng. Paulo Monteiro



QUANTOS ANOS TEM? ANÁLISE

- 2008  - 2015 – 2017 - grande interesse 
da sociedade civil querer ajudar, surgiram 
também outras associações e empresas

Bussaco - https://youtu.be/7qBeCzlm6Q4



QUANTOS ANOS TEM? ANÁLISE

- 2008  - 2015 – 2017 - grande interesse 
da sociedade civil querer ajudar, surgiram 
também outras associações e empresas

Bussaco - https://youtu.be/7qBeCzlm6Q4

CTT- Dar de volta – dar uma mão à floresta 
…

https://youtu.be/7qBeCzlm6Q4


COMO FUNCIONA?
Solicitação do parceiro – plantação
Gestão da floresta

https://fb.watch/5VNPA_0KM7/

https://fb.watch/5VNLnEcU2W/



COMO FUNCIONA?

Plantações em terrenos Públicos

Terrenos Comunitários 

Terrenos privados ?!



COMO FUNCIONA?

Legislação, licenças, autorizações
PROF´s, PGF ´s e  PMDFCI´s

Plantas de 1ano
Preparação do terreno
Espécies – medronheiro, carvalho negral, 
pinheiro bravo, teixo….



OPORTUNIDADES?

- sequestro do carbono, mercado do 
carbono
- serviços dos ecossistemas
- team building
- responsabilidade ambiental e social
- sensibilização



DESAFIOS?

- Diversificar
- Ordenamento território – equipas locais
- Criar bosques comestíveis  -
Agroflorestais
- interface urbano - rural







SPEA

SHOWCASE DE AÇÕES PELA NATUREZA



Cofinanciado por

Lista Vermelha das Aves de Portugal e 
III Atlas de Nidificantes

Luís de Oliveira Gordinho



Lista Vermelha das Aves de Portugal

• Define o Estatuto de Ameaça das espécies nativas de ocorrência 

regular no país;

• Como as populações são dinâmicas, deve ser revista 

periodicamente. Revisão em curso: 2018-2022.

• Para rever, são indispensáveis dados recentes de distribuição e 

abundância das espécies abrangidas. No caso das nidificantes, 

essa informação virá do III Atlas Nacional em curso, 2015-21.



2022

?

Lista Vermelha das Aves

20051990



1998-20051978 - 1984 2015 - 2021

III Atlas das Aves nidificantes



• Que espécies nidificam em Portugal

• Qual a sua distribuição em Portugal

• Qual a sua abundância

• Onde se reproduzem

• O que mudou desde 1998-2005 e 1978-1984

III Atlas das Aves nidificantes

1998-20051978 - 1984 2015 - 2021



Impactos na biodiversidade

Listas Vermelha

• Cadastro Nacional dos 

Valores Naturais 

Classificados torna Lei os 

Estatutos de Ameaça;

• Uso obrigatório em AIA, 

ordenamento e gestão 

territoriais, etc.

Atlas

• Conhecer distribuição atual 

das espécies ameaçadas e 

áreas de maior diversidade 

de aves é fundamental para 

planificar qualquer 

intervenção no terreno



Financiamento Lista e Atlas

• Desde maio 2018, financiados por POSEUR e FA, que também vão 

assegurar disponibilização online através de WebSIG;

• Maquetação e publicação em papel não prevista, por falta de 

financiamento;

• CML/ Capital Verde Europeia, financiou maquetação e publicação da 

Lista Vermelha da Flora (também cofinanciada por POSEUR e FA);

• Pequeno financiamento com alto impacto na conservação da 

biodiversidade e gestão territorial para empresas da Act4Nature.



Orçamento resumido

• Orçamento global: 40k€

• Produção da análise e 
texto - 12k€

• Design - 12k€

• Impressão - 8k€

• Promoção e lançamento -
4k€

• Despesas gerais - 4k€

• Período de execução: 

2021-22

40 k€

WebSIG



Potencial de escala
• Muito elevado: um apoio de 40.000€ (publicação em papel) 

aumentaria muito o impacto público de todo o trabalho (Lista 

Vermelha e Atlas);

• Elevado impacto técnico e político parcialmente assegurado 

pelo caráter global de ambas as vertentes:

1. Dados do Atlas (2015-17) já foram usados no II Atlas Europeu 
(EBBA2);

2. Lista Vermelha de Portugal segue os critérios da IUCN e vai 
integrar a Lista Global.



Informação adicional

Lista Vermelha das Aves de Portugal

www.spea.pt/censos/lista-vermelha-das-aves-de-portugal

III Atlas das Aves Nidificantes

www.spea.pt/censos/iii-atlas-aves-nidificantes

Contagens de Aves em Portugal

www.facebook.com/groups/183411612925026

PortugalAves eBird

https://ebird.org/portugal/home

https://www.spea.pt/censos/lista-vermelha-das-aves-de-portugal/
https://www.spea.pt/censos/iii-atlas-aves-nidificantes/
https://www.facebook.com/groups/183411612925026
https://ebird.org/portugal/home
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