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Ação de Voluntariado 

Controlo e Gestão de Plantas Exóticas 
Invasoras em Corredores Fluviais 

 
Projeto LIFE FLUVIAL (LIFE16 NAT/ES/000771) 

 
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos  

 29 de setembro de 2021 (9:00 - 12:30 h)  
 

 

Número máximo de participantes: 20 

Data: 29 de setembro de 2021 (Quarta-Feira) 

N.º de horas: 3h de campo - 09:00h- 12:30h  

Hora e local de encontro:  

09:00h - Centro de Interpretação Ambiental das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos (CIA-

LBSPA)  

Rua da Lagoa de São Pedro d'Arcos n.º 476 
4990-530 S. Pedro d'Arcos - Ponte de Lima 
Coordenadas: 41.764529, -8.642577; ou 41°45'52.3"N, 8°38'33.3"W 

 

Formulário de inscrição: pressione aqui!! 

 

Contacto: cef.isa.life@gmail.com 

 

Nota: Após a participação na atividade, agradece-se o preenchimento de dois inquéritos 

disponíveis no sítio do projeto https://www.lifefluvial.eu/pt/produtos-pt/inqueritos/ 

1. Inquérito sobre o valor dos corredores fluviais atlânticos 

2. Inquérito de perceção dos corredores fluviais atlânticos 

https://forms.gle/SDn4gckPxShCGwxD6
mailto:cef.isa.life@gmail.com
https://www.lifefluvial.eu/pt/produtos-pt/inqueritos/
https://www.lifefluvial.eu/pt/produtos-pt/inquerito-rio-estoraos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfBXJ4-YyGwDn8t_DyPaqtNuAb4maNhd6iwDkM3XszHDNQkA/viewform
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PROGRAMA 

Horário ATIVIDADES 

09:00 

- Receção, confirmação da inscrição dos participantes e distribuição de 

material de divulgação do projeto LIFE FLUVIAL 

- Visita à exposição do LIFE FLUVIAL no Centro de Interpretação Ambiental 

- breve introdução sobre o projeto LIFE FLUVIAL 

- corredores fluviais: estrutura e funcionamento, ameaças 

09:15 Pequena caminhada até ao local da atividade de campo na PPLBSPA 

09:30 

Chegada à área de trabalho - breve introdução sobre espécies exóticas 

invasoras no local: 

- prevenção; 

- técnicas para o seu controlo e gestão; 

- impactos destas espécies e efeitos do seu controlo. 

09:45 

Aplicação de técnicas de controlo de espécies invasoras, alguns exemplos: 

- arranque manual de pequenas plantas lenhosas ou plantas herbáceas; 

- desvitalização de cepas de árvores cortadas - destaque manual ou com 

ferramenta dos rebentos e descasque da casca dos cepos; 

- descasque de árvores invasoras; 

12:30 Fim da atividade de campo, regresso ao Centro de Interpretação Ambiental 

 

Informações relevantes: 

 Material necessário: 

o roupa e calçado adequado - recomenda-se uso de calças e botas, p.ex. de 

caminhada ou outras (casaco e botas impermeáveis em caso de tempo húmido), 

assim como uma pequena mochila; 

o uso obrigatório de luvas de trabalho (fornecidas pela equipa); 

o COVID-19 - seguir as instruções de segurança da DGS, nomeadamente mantendo o 

afastamento físico sempre que possível, ou recorrer ao uso de máscara quando tal 

não for possível; 

o boa disposição e vontade de "tratar" de algumas plantas invasoras!! 
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 Questões de Segurança e Condicionantes do Estado do Tempo: 

o Segurança: 

 o terreno é pantanoso e em alguns locais com regos e algum mato (e.g. silvas) - 

é importante estar atento ao terreno para evitar quedas e arranhões 

desnecessários.  

 alguns dos participantes poderão usar ferramentas manuais (cedidas pela 

equipa) como tesoura, serra, machada, sachola/enxada ou picareta. Nesses 

casos devem ter cuidado com a sua própria segurança no manuseio das mesmas 

e também com a segurança dos restantes colegas, verificando antes se há uma 

margem de segurança para o seu manuseamento. É obrigatório o uso de luvas 

de trabalho. 

 os participantes estarão cobertos por seguro de acidentes pessoais. 

 

o Estado do tempo: 

 a realização desta atividade está dependente das condições meteorológicas. A 

atividade será confirmada perante os inscritos (por email ou outro contacto) três 

dias antes da data marcada.  

Em caso de a previsão indicar chuva para o dia da atividade, esta só será 

realizada se houver previsão de boas abertas que permitam desenvolver os 

trabalhos. Nesse caso aconselha-se o uso de botas impermeáveis (e.g., 

galochas), assim como casaco impermeável na mochila.  

 Em caso de alertas meteorológicos emitidos pelo IPMA para o município de 

Ponte de Lima (e.g. aviso Amarelo, Laranja ou Vermelho) esta ação não será 

realizada, procedendo posteriormente à marcação de nova data. 

 

 

  


