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LIFE fluvial
Melhoramento e gestão sustentável 

de corredores fluviais  
da Região Atlântica Ibérica
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OS PROGRAMAS LIFE AJUDAM  
NA CONSERVAÇÃO  
DA REDE NATURA 2000

A Rede Natura 2000 é um sistema de Espaços Naturais Protegidos da UE criado com o fim de 
combater a perda da biodiversidade no conjunto dos Estados membros. É uma rede ecológica 
e coerente em que se deve garantir a manutenção ou restabelecimento, num estado de 
conservação favorável, dos habitats e das espécies de flora e fauna de interesse comunitário.
Esta rede é formada pelas ZEC (Zona de Especial Conservação) e pelos LIC (Lugar de Importância 
Comunitária) declarados ao abrigo da Diretiva Habitats e pelas ZEPA (Zona de Especial Proteção 
para as Aves) declaradas ao abrigo da Diretiva Aves.

Espaços da Directiva Aves (ZEPA).

Espaços da Directiva Habitats (LIC e ZEC).

Espaços — ou partes deles — que pertencem a ambos.
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LIFE: financiando a conservação do ambiente

O Programa LIFE é o instrumento financeiro da União Europeia de apoio ao ambiente e à ação climática que, 
desde a sua criação em 1992, cofinanciou mais de 4600 projetos. Até 2013 o contributo ultrapassou os 3100 
milhões de euros. 
Para o período atual, 2014-2020, contribui aproximadamente com 3400 milhões de euros mais para projetos 
dirigidos à conservação da natureza e ao combate à mudança climática.
O atual Programa LIFE divide-se em dois subprogramas, um para ambiente (que atinge 75% sobre a dotação 
financeira total) e outro para as ações sobre mudança climática (que representa 25% da sua dotação).
LIFE Fluvial é um projeto enquadrado na temática «Natureza e Biodiversidade», dentro do subprograma 
ambiente. O projeto conta com um cofinanciamento de 75% pelo programa LIFE, o que significa uma dotação de 
algo mais de 2 milhões de euros.

Com a Rede Natura 2000 pretende-se ajudar a conservar a riqueza 
natural da União Europeia e, através do Programa LIFE, financiam-se 

projetos que perseguem esse objetivo.
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OS CORREDORES FLUVIAIS SÃO 
MUITO MAIS DO QUE UM RIO

O conceito de corredor fluvial está unido ao próprio conceito de rio, que representa muito mais do 
que uma simples massa de água que circula por um curso. O corredor fluvial abrange o conjunto 
do entorno fluvial, isto é, o rio no seu curso de estiagem, a vegetação ribeirinha e a superfície 
que ocupam as águas durante as cheias, em conjunto com a cobertura vegetal associada.
É um corredor ecológico que estrutura o território, unindo, através de vales e planícies, as zonas 
de montanha e as cabeceiras dos rios com o litoral, onde desaguam, finalmente, os cursos 
fluviais.

Os corredores ecológicos ajudam a manter a biodiversidade na Rede de Espaços Naturais

A conservação dos espaços naturais depende, entre outros fatores, de não estarem completamente isolados 
e se unam a outros espaços de alto valor ambiental, tanto protegidos como não, através de corredores 
ecológicos. A preservação desta conetividade e da integridade ecológica da rede dos espaços naturais é um 
requisito enunciado na Diretiva Habitats da União Europeia e nas leis estatais de conservação. 
No noroeste da península ibérica contamos com diversos tipos de corredores ecológicos: montanhosos, 
fluviais e litorais, e marinhos.
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Os corredores fluviais, uma ferramenta efetiva para a conservação

Destes tipos de corredores, são os corredores fluviais os que propiciam de maneira mais efetiva o refúgio e 
a dispersão de um maior número de espécies, próprias tanto de ambientes terrestres como semiterrestres ou 
aquáticos, unindo igualmente os espaços de montanha e os seus corredores com outros espaços e corredores 
da zona litoral e marinha.

A manutenção de todos os nossos rios em bom estado de conservação ajuda 
a tecer uma rede de biodiversidade, unindo espaços naturais de alto valor 

ambiental: você também pode ajudar respeitando as suas zonas ribeirinhas.
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OS CORREDORES FLUVIAIS AJUDAM 
A CONSERVAR A BIODIVERSIDADE

Os corredores fluviais cumprem duas funções fundamentais: por um lado, como elementos 
de ligação ecológicos e, por outro, como reguladores do ciclo da água. Além do mais, por si só 
podem ter um elevado valor ambiental.
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Corredores fluviais: as mais eficientes ligações da biodiversidade

Os corredores fluviais são espaços com uma elevada biodiversidade que servem de refúgio a imensos seres 
vivos ligados a este meio, pois albergam ecossistemas tanto aquáticos como terrestres que interagem entre si. 
Isto propicia que sejam espaços com um alto valor ecológico que costumam acolher habitats e espécies de 
interesse comunitário e que, sendo assim, sejam declarados espaços naturais protegidos, especialmente dentro 
da Rede Natura 2000. 
De igual modo, os corredores fluviais agem ligando zonas com alto valor ambiental que normalmente estão 
afastadas entre si ou incomunicadas devido à presença de grandes infraestruturas e utilização do solo que 
agem como barreiras, fragmentando os ecossistemas terrestres. E também agem comunicando ecossistemas 
terrestres com aquáticos e inclusivamente com ambientes litorais. 
Deste modo podem-se ligar populações de seres vivos que, de outra maneira, ficariam isoladas umas das 
outras.

Corredores fluviais e o ciclo hidrológico

Os corredores fluviais têm um papel muito importante como reguladores do ciclo hidrológico, pois nas épocas 
de cheias do rio agem laminando o caudal e os sedimentos que arrasta, reduzindo a sua energia, diminuindo os 
danos associados e ajudando a recarregar os aquíferos.
Desta maneira o rio transporta sedimentos para as praias e nutrientes para os estuários e pântanos, que depois 
são fonte de importantes benefícios ecológicos mas também económicos.
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Lembre-se de que os corredores fluviais, para além dos ambientais, 
também proporcionam benefícios económicos e sociais que melhoram 
a qualidade de vida da nossa sociedade: defenda a sua conservação!
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LIFE FLUVIAL: UM PROJETO PARA 
MELHORAR OS CORREDORES 
FLUVIAIS ATLÂNTICOS

O objetivo principal do projeto LIFE Fluvial é melhorar o estado de conservação dos corredores 
fluviais atlânticos na Rede Natura 2000. Para este fim o projeto desenvolve uma estratégia 
transnacional para a gestão sustentável dos seus habitats em várias bacias fluviais atlânticas 
ibéricas. No mesmo participam entidades científicas, administrações locais, empresas públicas e 
associações de desenvolvimento local de Espanha (Galiza e Astúrias) e Portugal.
O projeto decorre entre setembro de 2017 e agosto de 2021.

O ambiente não entende de fronteiras legais, por isso a 
colaboração entre países e regiões é fundamental para 

conseguir a conservação da biodiversidade.
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Objetivos específicos para atingir o objetivo primordial

Várias ameaças, como as espécies invasoras, a intensificação de utilizações ou os problemas fitossanitários, 
provocam a deterioração e fragmentação dos habitats destes corredores fluviais. Para poder atingir o objetivo 
geral do projeto, abordam-se vários objetivos específicos que visam combater a degradação dos habitats: 
• Desenvolvimento de um modelo transnacional de gestão sustentável de corredores fluviais para melhorar o 

seu estado de conservação, através da restauração da composição, estrutura e funcionalidade dos habitats 
de interesse comunitário, do melhoramento da conetividade e da redução da fragmentação.

• Controlo de flora exótica e invasora.
• Eliminação de plantações de espécies alóctones.
• Melhoramento de habitats de interesse comunitário com a plantação de espécies autóctones características 

dos bosques aluviais de freixos e amieiros (habitat prioritário 91E0*) e de bosques galaico-portugueses de 
carvalhos e negrais (habitat 9230).

• Melhoramento do estado fitossanitário dos corredores fluviais com a retirada parcial de amieiros mortos.
• Difusão dos valores naturais, benefícios socioeconómicos e serviços ecossistémicos dos corredores fluviais.
• Melhoramento da formação e preparação técnica dos agentes envolvidos na gestão e conservação dos 

corredores fluviais.
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CONSERVAR OS HABITATS  
NATURAIS DOS NOSSOS RIOS 
FAVORECE A CONETIVIDADE 
ECOLÓGICA

Os habitats naturais de interesse comunitário são aqueles que na União Europeia estão 
ameaçados de desaparecer na sua área de distribuição natural, ou então a mesma é reduzida ou 
são exemplos representativos das características típicas de algumas das regiões biogeográficas 
da Europa.
Além do mais, os habitats naturais ameaçados de desaparecer na UE declararam-se como 
prioritários e, sendo assim, a sua conservação é uma responsabilidade especial para os Estados 
membros.
O projeto LIFE Fluvial incide principalmente em melhorar o habitat prioritário, o 91E0*- Bosques 
aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
e, secundariamente, bem como o habitat 9230-Carvalhais galaico-portugueses com Quercus 
robur e Quercus pyrenaica.

Osmunda regalis

Ranunculus penicilatus Carex pendulaAlnus glutinosa
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91E0*- Bosques aluviais com Alnus glutinosa  e Fraxinus excelsior

(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Os bosques ribeirinhos que, ao longo de uma estreita faixa cingem e cobrem, como uma galeria, a maior parte 
dos nossos cursos fluviais, são o exemplo mais significativo deste habitat prioritário. 
Neles dominam os amieiros intercalados com freixos e acompanhados habitualmente por outras árvores 
e arbustos como aveleiras, salgueiros, bétulas, sabugueiros, espinheiros, áceres e amieiros-negros que 
formam uma vegetação rasteira que costuma ter um rico estrato herbáceo. 
Pressões morfológicas como a construção de represas e praias fluviais ou as canalizações modificam as 
margens dos rios e provocam graves alterações neste habitat e, inclusivamente, fazem-no desaparecer. Além 
disso, os repovoamentos com espécies exóticas ou a construção de áreas de lazer em lugares significativos 
são outros fatores que podem contribuir para a sua degradação.
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9230-Carvalhais galaico-portugueses com Quercus robur e Quercus pyrenaica

Os carvalhais são esplêndidos exemplos deste tipo de habitat, onde o carvalho é a espécie dominante, 
acompanhada por outras como carvalhos-pardos, loureiros, medronhos, tramazeiras... Na sua vegetação 
rasteira são frequentes os espinheiros, amieiros-negros, urzes, giestas e tojos.
Têm uma grande variabilidade e o contacto com outros habitats arbóreos também favorece a presença de 
outras árvores e arbustos como áceres, faias, castanheiros, azevinhos, mirtilos…
Sendo um habitat que foi aproveitado de maneira tradicional durante centenas de anos, hoje está ameaçado 
pelos agressivos abates que sofrem para serem substituídos por plantações florestais com espécies de 
crescimento rápido.

Evitar a fragmentação destes 
habitats promove a conservação 

da biodiversidade.
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IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO 
DOS CORREDORES FLUVIAIS PARA  
A PROTEÇÃO DA FLORA AUTÓCTONA 
AMEAÇADA

Os corredores fluviais das Astúrias, Galiza e norte de Portugal acolhem uma boa representação 
dos bosques ribeirinhos da península ibérica, alguns dos quais albergam mais de 60 espécies 
próprias destes ambientes. Muitas delas são consideradas como espécies de interesse para 
a conservação da biodiversidade na Europa e algumas incluídas nos respetivos catálogos de 
espécies ameaçadas de cada administração.
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Abundam fetos e musgos nos bosques ribeirinhos

Os musgos e fetos estão bem representados nos corredores fluviais atlânticos, tanto nos ambientes aquáticos 
como na ribeira. 
Destacam três fetos relictos do Terciário e que permaneceram nos territórios atlânticos do noroeste ibérico: o 
feto-de-cabelinho (Culcita macrocarpa), o feto-filme (Vandenboschia speciosa) e o feto-vaqueiro (Woodwardia 
radicans), todos eles interessantes para a conservação e consideradas espécies ameaçadas. 
Também é relevante a presença de vários fetos ameaçados, como o aquático Isoetes fluitans, que se encontra 
em perigo de extinção na Galiza; o feto-dos-brejos (Thelypteris palustris) vulnerável nas Astúrias; ou várias 
espécies de Dryopteris consideradas vulneráveis na Galiza ou de interesse especial nas Astúrias.

ESPECIES DE FLORA AMEAÇADA

Culcita macrocarpa

Thelypteris palustrisIsoetes fluitans
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Outras plantas ribeirinhas ameaçadas

Estes habitats acolhem muitas pequenas plantas de interesse para a conservação na Europa, como três 
narcisos (Narcissus cyclamineus, N. pseudonarcissus subsp. nobilis, N. triandrus) que, além disso, são 
considerados como espécies vulneráveis na Galiza. 
Também albergam plantas aquáticas que estão em perigo de extinção na Galiza, como o lírio aquático 
(Nymphoides peltata), a estrela da água vernal (Callitriche palustris) ou a ciperácea (Carex vesicaria), que tem 
nas Lagoas de Bertiandos uma das duas únicas populações de Portugal.

Narcissus triandrus 

Carex vesicaria

A conservação para o futuro destas 
pequenas joias do nosso património natural 

depende de os corredores fluviais não 
sofrerem mais impactos ambientais: você 
pode ajudar não alterando o seu habitat.
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ESPÉCIES DE ÁRVORES 
AUTÓCTONES

Salgueiro 
(Salix atrocinerea)

Este salgueiro é um dos mais abundantes nos rios atlânticos. 
Bem adaptado às condições do bosque de ribeira, pela sua 
flexibilidade e capacidade de rebentar de novo a partir de ramos 
soltos. No princípio da primavera produz uma grande quantidade 
de sementes que se dispersam pelo vento. Costuma-se hibridar 
com outras espécies de salgueiros.

Carvalho 
(Quercus robur)

Esta árvore caducifólia de grande porte e muito longeva é a 
espécie mais característica dos carvalhais galaico-portugueses 
(habitat 9230), que ocupam uma mínima parte da sua extensão 
potencial. O seu fruto, a bolota, é muito importante para a 
alimentação de muitos animais e a sua madeira em decomposição 
é aproveitada pelas larvas de insetos xilófagos como o 
escaravelho-veado, de interesse comunitário.

Amieiro 
(Alnus glutinosa)

É a árvore mais característica dos nossos bosques de ribeira. 
As suas fortes raízes estão adaptadas para resistir a força da 
água, mitigando o efeito das cheias. Proporciona alimento e 
refúgio a invertebrados característicos do habitat 91E0*. Está 
ameaçada pelo patógeno Phytophthora alni, que provoca a morte 
de bastantes árvores.
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Freixo 
(Fraxinus excelsior)

Árvore caducifólia que se encontra em bosques de ribeira, 
carvalhais e faiais. Tem um papel fundamental na regeneração 
dos bosques perturbados graças ao seu rápido crescimento. No 
final do verão podemos ver os seus característicos frutos alados, 
umas sâmaras retas, que se dispersam graças à ação do vento.

Sicómoro 
(Acer pseudoplatanus)

Sicómoro muito longevo e frequente em carvalhais e em bosques 
de ribeira. As suas características folhas palmadas adotam uma 
coloração amarela e vermelha no outono. Frutos alados, sâmaras 
duplas, unidos de dois em dois e com alas curvas, dispersos pelo 
vento. 

Aveleira
(Corylus avellana)

Este arbusto costuma ramificar desde o chão sem formar 
um tronco principal. É uma espécie pioneira, muito 
frequente e adapta-se a condições edáficas variáveis. 
As avelãs e os amentos (inflorescências) masculinos 
são uma boa fonte de alimento para muitos animais 
característicos dos nossos bosques.
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ESPÉCIES DE HERBÁCEAS 
AUTÓCTONES

Rabaça
(Oeananthe crocata)

Umbelífera perene muito comum nos amiais 
atlânticos. A planta solta um forte odor e a raiz 
exsuda um líquido amarelo alaranjado em que se 
concentra a enantotoxina, uma substância muito 
tóxica. Muitos insetos vêm atraídos pelas suas 
vistosas inflorescências.

Feto-real 
(Osmunda regalis)

Feto com umas frondes muito grandes de até 
2,5 m. Ocupa as margens de alguns dos rios 
debaixo dos amiais. As esporas concentram-se nos 
esporângios que se formam na parte superior das 
frondes férteis e reconhecem-se pela sua coloração 
avermelhada. No inverno perde as frondes que se 
tornam a desenvolver na primavera.
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Lírio
(Iris pseudacorus)

Planta herbácea con una característica flor amarilla 
de hasta 10 cm de diámetro. Esta especie típica 
del bosque de ribera y de áreas encharcadas se 
ve amenazada por la introducción de especies 
alóctonas como la Crocosmia X crocosmiiflora, 
capaz de prosperar en las mismas condiciones 
ambientales.

Androsemo
(Hypericum androsaemum)

É uma herbácea que pode chegar a atingir mais 
de 1 m de altura. É fácil encontrá-la nas zonas 
húmidas e nas ribeiras do arco atlântico. Utiliza-se 
na medicina popular, mas deve-se ter cuidado com 
a sua toxicidade.
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A FAUNA AQUÁTICA MAIS AMEAÇADA 
VIVE NOS ESPAÇOS NATURAIS  
DO LIFE FLUVIAL

Os espaços naturais que fazem parte do projeto LIFE Fluvial acolhem diversas espécies de 
fauna que se consideram de interesse comunitário pois estão numa situação de ameaça à sua 
sobrevivência, quer por estarem em perigo, por serem vulneráveis, quer por serem raras ou 
endémicas. 
Algumas destas espécies, pela sua vulnerabilidade, também estão incluídas nos diversos 
catálogos de espécies ameaçadas das correspondentes administrações.

Mexilhão-de-rio
(Margaritifera margaritifera)

Molusco com ciclo vital associado a salmões e trutas, muito 
longevo (até 65 anos na península), que teve um forte retrocesso 
em toda a Europa. As suas colónias podem atingir grandes 
densidades na área do LIFE Fluvial, à beira-rio e protegidas à 
sombra dos amieiros.
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Lesma
(Geomalacus maculosus)

A sobrevivência da lesma depende bastante de 
riachos com águas limpas e bosques de folha caduca, 
habitats cada vez mais escassos na sua área de 
distribuição..

Libélula esmeralda
(Oxygastra curtisii)

Espécie de interesse comunitário associada a rios com  
bosques ribeirinhos. As suas larvas habitam em zonas 
refugiadas entre as raízes dos amieiros. A destruição dos 
amiais e a contaminação das águas são as principais ameaças.

Lampreia-marinha
(Petromyzon marinus)

Peixe migratório que nasce no rio, alimenta-se no mar de 
forma parasita e regressa ao rio para se reproduzir. Entre 
as causas da sua redução estão a pesca excessiva, a 
contaminação dos estuários, a construção de barragens e a 
extração de saibro.
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Salmón
(Salmo salar)

Espécie emblemática associada 
ao conceito de corredor fluvial. 
Migratória, sobe os rios atlânticos 
para se reproduzir, enquanto os 
juvenis descem para crescer no mar. 
Bloquear e contaminar os corredores 
fluviais são as ameaças principais 
para a espécie.

Salamandra-lusitânica
(Chioglossa lusitanica)

Este endemismo do noroeste ibérico 
está muito ameaçado e para a sua 
sobrevivência depende bastante dos 
riachos de águas límpidas e bosques de 
folha caduca, habitats cada vez mais 
escassos na sua área de distribuição.

Toupeira-de-água
(Galemys pyrenaicus)

Vive em riachos e rios bem 
conservados, razão pela qual o 
futuro deste insectívoro, exclusivo 
do centro e do norte da península 
ibérica, depende do bom estado dos 
nossos rios.

É muito importante colaborarmos todos na 
conservação dos corredores fluviais, pois assim 

ajudamos a preservar estas espécies tão sensíveis.
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AS ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS 
PROVOCAM GRAVES PREJUÍZOS  
NO AMBIENTE

A introdução voluntária ou acidental de espécies fora da sua área de distribuição natural pode 
dar origem a invasões biológicas com nefastas consequências, sendo já considerada como a 
segunda causa de extinção das espécies autóctones.
Os corredores fluviais são muito suscetíveis de ser invadidos por espécies exóticas, graças 
ao movimento de sedimentos que ajudam à sua propagação e colonização. Além disso, muitas 
espécies utilizam-nos como via expansão para outros lugares.

Tradescantia fluminensis

Cortaderia selloana Crocosmia
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Muitas das invasoras dos corredores fluviais são plantas que se cultivam neles ou nos seus arredores, como 
as mimosas, as acácias, os eucaliptos ou o falso bambu, e que se estendem por si próprias através das 
sementes ou dos rizomas.
Um número importante de invasoras provêm de jardins, públicos e privados, ou de infraestruturas de 
comunicação. Nestes casos muitas procedem das próprias sementes que chegam aos corredores fluviais, como 
a erva da Pampa, a tradescância ou o ailanto… E, outras vezes, a causa é o derramamento descontrolado dos 
restos de poda, como a crocosmia, a juca ou a calêndula.

Também surgem invasões devido a projetos de restauração ambiental concebidos incorretamente e que incluem 
espécies exóticas que depois se naturalizaram, como o amieiro cinzento. Ligada a este tipo de ações encontra-
se a chegada de um fungo aquático parasita (Phytophthora alni) que, hoje-em-dia, é o responsável da infeção e 
mortandade que têm os amieiros autóctones.
Algumas invasoras procedem de aquários, como o feto azolla ou a planta de aquariofilia elodea-comum.

Você também podes 
colaborar na combate 
às espécies exóticas 

invasoras; por exemplo, 
cultivando no seu jardim 
plantas autóctones em 

vez de espécies invasoras 
e não atirando restos de 

plantas alóctones em 
habitats naturais.

Acacia melanoxylon

Arundo donaxEucalyptus globulus
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A FAUNA INVASORA DOS NOSSOS 
CORREDORES FLUVIAIS PROCEDE 
DE ABANDONOS E DO TRÁFICO DE 
ESPÉCIES

As espécies exóticas invasoras são uma das principais causas de perda da biodiversidade no 
mundo, circunstância que se agrava em habitats e ecossistemas especialmente vulneráveis, 
como as águas continentais. A introdução destas invasoras pode provocar graves prejuízos à 
economia e inclusivamente à saúde pública.

Nos corredores fluviais do noroeste ibérico 
também aparecem espécies exóticas 
invasoras que procedem de abandonos de 
animais criados em terrários e em aquários 
domésticos, como é o caso da tartaruga 
da Flórida ou de peixes como o peixe-
dourado, que provocam importantes danos 
na própria fauna autóctone por depredação, 
por ocupação dos seus habitats ou pela 
transmissão de doenças. 
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Também se deram invasões por espécies que escaparam acidentalmente ou de soltas de quintas para a 
indústria das peles, como o vison-americano, assim como de parques e centros zoológicos, como é o caso dos 
guaxinins, ou inclusivamente libertações intencionadas de mascotes exóticas na natureza.

Em determinadas ocasiões, algumas 
invasoras procedem do tráfico  
de espécies exóticas para empregar 
como animal de companhia,  
como o bico-carmim, um pequeno 
pássaro de origem africana  
presente especialmente na Galiza.

Também há espécies invasoras 
presentes por causas de políticas de 
saúde ou de controlo de populações 
erradas, como o caso da gambúsia. 
Outras têm a sua origem na sua 
utilização com fins recreativos para 
a pesca, como ocorre com vários 
caranguejos invasores ou com a perca 
americana. 

Lembre-se de que 
é proibida a posse, 
transporte, tráfico 

e comércio de 
exemplares vivos ou 
mortos das espécies 
incluídas no Catálogo 
espanhol de espécies 

exóticas invasoras  
ou o Decreto-Lei  

n.º 565/99, de 21  
de dezembro de 

Portugal, assim como 
os seus restos ou 

propágulos.
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OS CORREDORES FLUVIAIS SOFREM 
ALTERAÇÕES QUE PREJUDICAM  
A SUA CONSERVAÇÃO

Hoje-em-dia o ser humano provoca imensas alterações que ameaçam a manutenção da 
biodiversidade que albergam os corredores fluviais e dificultam bastante a importante função 
que realizam como corredores ecológicos.
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Tradicionalmente o ser humano empregou os corredores fluviais, eliminando parte das 
árvores e arbustos e reduzindo o bosque ribeirinho para substituí-lo por prados de ceifa 
e pasto para o gado. Mas nas últimas décadas estes prados de ceifa e pasto, que tinham 
uma grande produtividade, foram transformados em plantações de eucaliptos, que 
inclusivamente se expandem sobre os próprios bosques ribeirinhos e as zonas húmidas.

De igual modo, ações 
como a construção de 
barragens, canais, derivações, 
represas, canalizações, 
pontes, etc., repercutem 
muito negativamente nas 
comunidades bióticas dos rios.
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Outros impactos são provocados pelo aumento da pressão na sua utilização que exerce a sociedade atual. 
A urbanização dos terrenos fluviais não só provoca a destruição dos habitats, como também aumenta a 
impermeabilização do solo, pelo qual aumenta o caudal e, sendo assim, o risco de inundação. As praias 
fluviais, cada vez mais frequentes, levam à destruição dos habitats e à perda da biodiversidade, especialmente 
nos troços com maior valor ambiental, em que a construção e manutenção da praia é incompatível com a 
conservação. 
Os rios também têm alterações na qualidade das águas provocadas pelos derramamentos agropecuários 
(chorume e fertilizantes), térmicos (de atividades energéticas), urbanos, industriais ou mineiros.

Algumas atividades desportivas e de lazer podem ser incompatíveis com a conservação dos valores ambientais 
dos corredores fluviais: respeite as normas que a administração estabelece nos espaços naturais visitados.

Utilize 
responsavelmente a 

água, os rios e as suas 
ribeiras. Não utilize os 
ralos como esgoto nem 

deixe lixo nos rios.
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AS MEDIDAS DE RESTAURAÇÃO 
CONTRIBUEM PARA CONSERVAR OS 
CORREDORES FLUVIAIS

O projeto LIFE Fluvial desenrola diversas ações para melhorar o estado de conservação dos 
corredores fluviais e contribuir para impedir a perda da biodiversidade. Estas ações eliminam ou 
reduzem as ameaças existentes sobre os habitats, o que permite que os corredores atinjam um 
estado de conservação favorável.

Eliminação de espécies exóticas invasoras

A eliminação de espécies invasoras lenhosas realiza-se manualmente ou com pequenas máquinas portáteis, 
sem utilizar maquinaria pesada nem métodos químicos, para não danificar os ecossistemas naturais. A madeira 
resultante cede-se aos vizinhos para ser utilizada nas suas habitações rurais.
As espécies herbáceas invasoras também se extraem manualmente e os restos são transportados, em 
contentores seguros, para os centros autorizados de gestão de resíduos.
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Retirada de amieiros afetados por Phytophthora spp

Nas áreas naturais protegidas que fazem parte do LIFE Fluvial, há uma elevada mortalidade de amieiros (Alnus 
glutinosa), resultado da infeção provocada pelo fungo Phytophthora spp. O projeto elimina parte dos amieiros 
mortos para reduzir os focos de infeção e impedir o progresso da doença, contribuindo para melhorar o estado 
fitossanitário da massa arbórea e o estado de conservação do seu habitat prioritário.
Também se realiza com meios manuais ou máquinas pequenas e a madeira cede-se aos vizinhos para ser 
utilizada nas suas casas.

Repovoamento dos bosques ribeirinhos (habitat prioritario 91E0*) e carvalhais (habitat 9230)

A restauração dos habitats, objetivo do projeto (91E0*, 9230), inclui o repovoamento com espécies 
características dos mesmos, uma boa prática que, complementada com as duas anteriores, melhora a 
conetividade e incrementa a biodiversidade dos corredores fluviais.
Para este fim, o LIFE Fluvial está a produzir em estufa mais de 90000 plantas de 12 espécies autóctones de 
origem local, principalmente obtidas a partir de sementeira e de enxertos.

A ação do LIFE 
Fluvial é exemplar 

relativamente à 
adaptação das obras 

à fragilidade dos 
meios (ecossistemas 
fluviais e lagunares) 

em que se 
desenvolvem.
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ZONAS DE AÇÃO  
DO PROJETO LIFE FLUVIAL

O projeto centra-se nos corredores fluviais atlânticos de 4 zonas de ação (Terras do Lima, As 
Marinhas Corunhesas, Terras do Minho e a bacia do rio Eo), abrangendo 9 sítios da rede Natura 2000:
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O projeto LIFE Fluvial  
em Terras do Lima

No âmbito territorial das Terras do Lima, o projeto LIFE Fluvial centra o desenvolvimento das 
diversas linhas de ação no espaço natural da Rede Natura 2000 declarado Lugar de Importância 
Comunitária (LIC) Rio Lima.
Este espaço da Rede Natura é um corredor ecológico muito importante, pois permite a comunicação das 
montanhas do noroeste de Portugal e do sudeste da Galiza com o oceano Atlântico através do rio Lima e dos 
seus afluentes.
A vegetação ribeirinha de vários dos seus rios é formada por bosques aluviais de amieiros e freixos, habitat 
prioritário (91E0*). Também são prioritários os fragmentos relictos do mesmo habitat que albergam os terraços 
aluviais, normalmente em bom estado de conservação.
É de salientar neste LIC o interessante mosaico de zonas húmidas relativamente bem conservadas que alberga 
e o complexo pantanoso de junqueiras, situado perto da foz do rio Lima, integrado no estuário.
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O LIC Rio Lima é um espaço natural muito importante para a conservação de várias espécies de peixes 
migratórios, dado que a sua bacia é uma das duas únicas de Portugal em que ainda sobe o salmão (Salmo 
salar), embora sejam poucos exemplares, e também o sável (Alosa alosa), a saboga (Alosa fallax) e a lampreia-
marinha (Petromyzon marinus). Alguns dos seus afluentes contam com exemplares de toupeira-da-água 
(Galemys pyrenaicus).
É significativa a presença de várias espécies de herpetes de interesse comunitário, como a salamandra 
rabilarga (Chioglossa lusitanica) ou o lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), e de várias espécies de aves 
aquáticas e marinhas protegidas pela Diretiva de Aves, como a ameaçada garceta (Ixobrychus minutus).

Galemys pyrenaicus

Petromyzon marinus Ixobrychus minutus
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O projeto LIFE Fluvial  
na bacia do rio Eo

No entorno territorial do rio Eo e da ria onde desagua, o projeto LIFE Fluvial centra o 
desenvolvimento das diversas linhas de ação em vários espaços naturais da Rede Natura 2000, 
tanto no lado asturiano como no galego, e inclui Zonas de Especial Conservação e Zonas de 
Especial Proteção para as Aves: nas Astúrias ZEC Rio Eo e ZEC e ZEPA Ria do Eo, e na Galiza ZEC Rio 
Eo e ZEPA Ribadeo.

ZEC Río Eo Asturias | ZEC Río Eo Galicia
Entre estas duas ZEC protege-se de maneira ininterrupta o curso baixo, médio e grande parte do curso alto do 
rio Eo, assim como alguns dos seus principais afluentes, formando um corredor fluvial que comunica diversas 
áreas protegidas.
É um dos espaços naturais protegidos, entre as zonas húmidas e corredores fluviais, que tem a maior 
diversidade de habitats de interesse comunitário.
É um rio bem conservado que alberga cinco espécies de peixes consideradas de interesse comunitário, entre 
elas o salmão (Salmo salar) e a lampreia-marinha (Petromyzon marinus). Recentemente descobriram-se umas 
boas populações de mexilhão-do-rio (Margaritifera margaritifera), mas também acolhe uma boa representação 
de outros invertebrados ameaçados e de interesse comunitário, como a lesma (Geomalacus maculosus) ou a 
libelinha (Coenagrion mercuriale) entre outros, assim como várias espécies de herpetes e mamíferos.

ZEPA Ribadeo | ZEC / ZEPA Ría del Eo
Estes dois espaços naturais da Rede Natura 2000 protegem a ria de Ribadeo, na qual existem populações de 
aves aquáticas muito importantes, particularmente durante o inverno, entre as quais é de sublinhar a invernada 
da piadeira (Anas penelope) e da marrequinha (Anas acuta), e a população de maçarico-real (Numenius 
arquata). Destaca também a presença do escasso mergulhão-de-pescoço-preto (Podiceps nigricollis) e do 
perna-vermelha-escuro (Tringa erythropus). Também é um importante refúgio para muitas aves aquáticas 
durante as vagas de frio, como o abibe-comum (Vanellus vanellus).
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Geomalacus maculosusSalmo salar

Coenagrion mercuriale Petromyzon marinus

Podiceps nigricollisAnas penelope
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O projeto LIFE Fluvial  
nas Terras do Minho

No âmbito territorial das Terras do Minho, o projeto LIFE Fluvial centra o desenvolvimento das 
diversas linhas de ação no espaço natural da Rede Natura 2000 declarado Zona Especial de 
Conservação (ZEC) Parga–Ladra–Támoga.
Estende-se pela bacia alta do rio Minho e inclui boa parte dos seus principais afluentes. É uma área 
essencialmente agrícola e ganadeira a que pertence uma série de zonas húmidas próximas conhecidas como 
complexo húmido de A Terra Chá.
Quase um quarto da sua área está ocupado por massas florestais autóctones que recobrem boa parte das 
amplas planícies de inundação, e a maior parte das margens dos rios é flanqueada por bosques ribeirinhos que 
dão lugar a pequenos bosques de carvalhos e bétulas.

Alberga corredores fluviais com elevado interesse, com presença de duas espécies ameaçadas: Nymphoides 
peltata e Isoetes fluitans, consideradas em perigo de extinção no Catálogo galego de espécies ameaçadas. 
Em contacto com os corredores, nas zonas húmidas, é possível encontrar várias populações do prioritário 
cardo da ribeira (Eryngium viviparum), além de outros taxa próprios de ambientes húmidos, todos eles raros ou 
infrequentes na Galiza.

Eryngium viviparumNymphoides peltata
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A avifauna é um dos valores mais significativos, pois inclui alguns elementos raros e ameaçados no contexto 
galego e inclusivamente ibérico. A área alberga alguns casais nidificantes de limícolas com populações muito 
reduzidas na Galiza, como são o abibe-comum (Vanellus vanellus), o alcaravão-comum (Burhinus oedicnemus) 
e o maçarico-real (Numenius arquata). Outras espécies também próprias dos espaços abertos, como o escasso 
sisão (Tetrax tetrax) ou a águia-caçadeira (Circus pygargus), mantêm populações nidificantes da máxima 
importância no quadro autonómico.

Acolhe vários invertebrados de interesse comunitário, como a libélula (Oxygastra curtisii), presente nos rios, e 
o mais abundante e florestal escaravelho-veado (Lucanus cervus), em conjunto com o escasso mexilhão-
de-rio (Margaritifera margaritifera). Entre os peixes, acolhe a pardelha (Rutilus arcasii) e a boga do Douro 
(Chondrostoma duriense), ambas de interesse comunitário.

Destaca também a presença da rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) e do lagarto-de-água 
(Lacerta schreiberi), assim como de espécies de interesse comunitário, como a toupeira-de-água (Galemys 
pyrenaicus) e a lontra (Lutra lutra).

Vanellus vanellus Numenius arquata

Lucanus cervus

Lacerta schreiberi

Oxygastra curtisii

Lutra lutra
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O projeto LIFE Fluvial  
nas Marinhas Corunhesas

No âmbito territorial de As Marinhas Corunhesas, o projeto LIFE Fluvial centra o desenvolvimento 
das diversas linhas de ação em dois espaços naturais da Rede Natura 2000 declarados Zona 
Especial de Conservação: a ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre e a ZEC Betanzos-Mandeo.

ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre
Neste espaço natural, destacam os bosques ribeirinhos dos rios Mero e Barcés, onde crescem árvores como 
salgueiros e amieiros e pequenas plantas, como o ameaçado narciso cíclame (Narcissus cyclamineus), 
um endemismo galego e do norte de Portugal. Também alberga outras espécies em perigo de extinção, 
como o caracol de Quimper (Elona quimperiana), a lesma galaico-irlandesa (Geomalacus maculosus) ou a 
salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica).
Ao longo das estações chegam ao mesmo imensos patos, garças, pernilongos... Mais de duzentas espécies 
de aves, entre as quais destaca a ibero-ocidental escrevedeira-dos-caniços (Emberiza schoeniclus subsp. 
lusitanica), que se encontra em grave perigo de extinção.
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ZEC Betanzos-Mandeo
A ria de Betanzos, o curso baixo e médio do rio Mandeo, em conjunto com parte do rio Zarzo, a secção baixa do 
rio Mendo e a foz do Lambre, formam a ZEC Betanzos-Mandeo.
Aqui vivem várias espécies ameaçadas, como o narciso cíclame (Narcissus cyclamineus), que aparece nas 
ribeiras no mês de março, e os fetos relictos do Terciário, como o feto-vaqueiro (Woodwardia radicans).
Também destaca a presença do caracol de Quimper (Elona quimperiana), do mexilhão-de-rio (Margaritifera 
margaritifera), da lampreia-marinha (Petromyzon marinus) e do salmão (Salmon salar), todos eles ameaçados.
É de salientar a presença da salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), endémica do noroeste da 
península, de várias espécies de morcegos, como o de ferradura pequeno (Rhinolophus hipposideros) e 
também da toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), todas estas espécies incluídas no Catálogo galego de 
espécies ameaçadas.

Narcissus cyclamineus Elona quimperiana Chioglossa lusitanica

Woodwardia radicansEmberiza schoeniclus subsp. lusitanica
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HABITATS NATURAIS DE INTERESSE COMUNITÁRIO

O símbolo «*» indica os tipos de habitat prioritários.

1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda 2, 3, 7

1130 Estuários 2, 3, 5, 6, 7

1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa 2, 3, 6, 7

1160 Enseadas e baías pouco profundas 2, 3, 7

1170 Recifes 2, 3, 7

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré 2, 3, 6, 7

1230 Falésias com vegetação das costas atlânticas e bálticas 2, 3, 6, 7

1310 Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e arenosas 2, 3, 5, 7

1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimi) 2, 6, 5

1330 Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 2, 3, 5, 6, 7

1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fructicosae) 2, 3, 5, 6, 7

2110 Dunas móveis embrionárias 2, 3, 7

2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria («dunas brancas») 2, 3, 7

2130 * Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas») 2

3110  Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas (Littorelletalia uniflorae) 4 

3140 Águas oligo-mesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp. 4

3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou Hydrocharition 4

3160 Lagos e charcos distróficos naturais 4, 5

3260  Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-
Batrachion 1, 2, 3, 4, 7

3270 Cursos de água de margens vasosas com vegetação de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p. 1, 3, 4 

4020 * Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e de Erica tetralix 2, 4, 5

4030 Brezales secos europeos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4040 * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans 3, 7

5230 * Matogais arborescentes de Laurus nobilis 3, 6, 7

6220 * Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 2, 3, 4, 7

6230 *  Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos silicosos das zonas montanas (e 
das zonas submontanas da Europa continental) 4

6410  Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae) 1, 2, 3, 4, 5, 7

6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas de Molinion-Holoschoenion 3, 7

6430 Comunidades de ervas altas hidrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino 1, 2, 3, 4, 7

6510 Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1, 2, 3, 4, 6, 7

7110 * Turfeiras altas activas 4

7140 Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes 4, 5

7150 Depressões em substratos turfosos de Rhynchosporion 4

ZEC Encoro de Abegondo - Cecebre 1
ZEC Betanzos - Mandeo 2
ZEC Río Eo 3
ZEC Parga - Ladra - Támoga 4
LIC Rio Lima 5
ZEC Ría del Eo 6
ZEPA Ribadeo 7
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7210 * Pântanos calcários com Cladium mariscus e especies de Caricion davallianae 3, 4, 7

7220 * Nascentes petrificantes com formação de travertinos (Cratoneurion) 3, 7

7230 Turfeiras baixas alcalinas 4

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 2, 3, 4, 7

8230  Rochas siliciosas com vegetação pioneira de Sedo-Scleranthion ou de Sedo albi-Veronicion dillenii 2, 3, 4, 
5, 7

8330 Grutas marinhas submersas ou semi-submersas 3, 7

9180 * Florestas de vertentes, depósitos rochosos ou ravinas de Tilio-Acerion
91E0  * Florestas aluviais de Alnus glutinosa e de Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

9230 Carvalhais galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 2, 3, 4, 7

9260 Florestas de Castanea sativa 3, 6
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Accipiter gentilis 1, 4
Accipiter nisus 4
Achondrostoma oligolepis 5
Acrocephalus paludicola 1, 4
Acrocephalus scirpaceus 1, 4
Alcedo atthis 1, 2, 3, 4, 5, 7
Alosa alosa 3, 5, 7
Alosa fallax 5, 7
Anas acuta 3, 7
Anas clypeata 1, 4
Anas crecca 1, 3, 4, 7
Anas penelope 1, 3, 4, 7
Anas platyrhynchos 1, 2, 3, 4, 7
Anas querquedula 1
Anas strepera 1, 3, 7
Anthus campestris 4
Anthus pratensis 5
Anthus spinoletta 5
Ardea cinerea 1, 2, 3, 4, 6, 7
Ardea purpurea 1, 4
Arenaria interpres 5
Asio flammeus 4
Austropotamobius pallipes 3
Aythya ferina 1, 3, 4, 7
Aythya fuligula 1, 4, 6
Bubulcus ibis 6
Burhinus oedicnemus 4
Calidris alpina 3, 5, 6, 7
Caprimulgus europaeus 2, 4, 5, 6
Cerambyx cerdo 2
Charadrius hiaticula 3, 6, 7
Chioglossa lusitanica 1,  2, 5, 6
Chlidonias niger 1, 2, 3, 4, 6, 7
Chondrostoma polylepis 1, 2, 
3, 4, 7
Ciconia ciconia 4
Circus aeruginosus 1, 4, 6, 7
Circus cyaneus 4
Circus pygargus 4
Coenagrion mercuriale 1, 4, 5, 6
Coturnix coturnix 5, 6
Discoglossus galganoi 1, 2, 
3, 6, 7
Egretta alba 6
Egretta garzetta 1, 3, 5, 6, 7
Elona quimperiana 1, 2, 3, 7
Emberiza schoeniclus 1

Eryngium viviparum 4
Euphydryas aurinia 5
Euplagia quadripunctaria 6
Falco columbarius 1, 4, 6
Falco peregrinus 1, 3, 4, 6, 7
Falco subbuteo 1, 4
Fulica atra 1, 4, 6, 7
Galemys pyrenaicus 1, 2, 3, 4, 5
Gallinago gallinago 1, 4, 6
Gavia arctica 3, 6, 7
Gavia immer 3, 6, 7
Geomalacus maculosus 1, 3
Haematopus ostralegus 3, 6, 7
Ixobrychus minutus 1, 5
Lacerta monticola 1, 2, 3, 6
Lacerta schreiberi 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7
Lanius collurio 4, 6, 7
Larus argentatus 6
Larus canus 6
Larus fuscus 5, 6
Larus marinus 6
Larus melanocephalus 3, 6, 7
Larus michahellis 6
Larus ridibundus 6
Limosa lapponica 2, 3, 6, 7
Limosa limosa 6
Locustella luscinioides 5
Locustella naevia 5
Lucanus cervus 1, 2, 3, 4, 6, 7
Lullula arborea 4, 5
Luronium natans 4
Lutra lutra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lymnocryptes minimus 4
Margaritifera margaritifera 2, 3, 4
Mergus serrator 6
Milvus migrans 1, 6
Motacilla flava 5
Myotis myotis 1
Narcissus asturiensis 4
Narcissus cyclamineus 1, 2
Narcissus pseudonarcissus ssp. 
nobilis 4
Numenius arquata 2, 3, 4, 6, 7
Numenius phaeopus 3
Nycticorax nycticorax 1
Oceanodroma leucorhoa 6

Oxygastra curtisii 3, 4, 5
Pandion haliaetus 1, 6
Petromyzon marinus 2, 3, 5, 6, 7
Phalacrocorax carbo 1, 2, 3, 7
Phalacrocorax carbo sinensis 1, 
2, 3, 6, 7
Philomachus pugnax 1, 3, 4, 6, 7
Phylloscopus collybita 5
Phylloscopus trochilus 5
Platalea leucorodia 1, 3, 6, 7
Pluvialis apricaria 3, 4, 6, 7
Pluvialis squatarola 3, 6, 7
Podiceps nigricollis 6
Porzana porzana 1, 2, 7
Pseudochondrostoma duriense 5
Recurvirostra avosetta 6
Rhinolophus ferrumequinum 
1, 2, 4, 7
Rhinolophus hipposideros 1, 2, 
3, 4, 6, 7
Riparia riparia 4
Rutilus arcasii 1, 4
Salmo salar 1, 2, 3, 5, 6, 7
Sphagnum pylaesii 1, 2
Sterna albifrons 6
Sterna hirundo 3, 6, 7
Sterna sandvicensis 2, 3, 5, 6, 7
Streptopelia turtur 5, 6
Sylvia undata 2, 4, 5, 6
Tachybaptus ruficollis 3
Tetrax tetrax 4
Trichomanes speciosum 2
Tringa glareola 1
Tringa nebularia 6
Tringa ochropus 1
Tringa totanus 6
Turdus iliacus 6
Turdus philomelos 5
Uria aalge ibericus 6
Vanellus vanellus 1, 3, 4, 6, 7
Woodwardia radicans 2, 3, 6

ESPECIES DE INTERESE COMUNITARIO
ZEC Encoro de Abegondo - Cecebre 1
ZEC Betanzos - Mandeo 2
ZEC Río Eo 3
ZEC Parga - Ladra - Támoga 4
SIC Rio Lima 5
ZEC Ría del Eo 6
ZEPA Ribadeo 7






