
  
 

JORNADA DE SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL 

DIA DA REDE NATURA 2000 E 30.º ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA LIFE 

 

 
 

No dia 21 de maio de 2022, a equipa portuguesa do projeto LIFE FLUVIAL (LIFE16 
NAT/ES/000771), do Instituto Superior de Agronomia (Centro de Estudo Florestais) 
junta-se às comemorações do dia da Rede Natura 2000 e ao 30.º aniversário do 
programa LIFE com uma jornada de sensibilização da população local das freguesias 
abrangidas pela Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos, 
em Ponte de Lima. 
 
O projeto LIFE FLUVIAL (https://www.lifefluvial.eu/pt/) visa a “Recuperação e gestão 
sustentável dos corredores fluviais da região atlântica ibérica” e a sua parceria é 
constituída por 8 entidades, incluindo universidades, organismos públicos, empresas 
públicas e entidades sem fins lucrativos de Portugal e Espanha, sendo liderado pela 
Universidade de Oviedo e coordenado em Portugal pelo Instituto Superior de 
Agronomia (Universidade de Lisboa). O projeto é cofinanciado a 75% pelo programa 
LIFE, o único instrumento financeiro da União Europeia (UE) destinado exclusivamente 
ao ambiente e ação climática. Em Portugal, o LIFE FLUVIAL está a ser implementado na 
Zona Especial de Conservação (ZEC) Rio Lima (PTCON0020) que integra a Rede Natura 
2000, uma rede ecológica de espaços protegidos que visa a conservação das espécies e 
habitats mais ameaçados da União Europeia. 
 
A efeméride terá início às 9:00 no Centro de Interpretação Ambiental das Lagoas de 
Bertiandos e São Pedro de Arcos (coordenadas: 41°45'52.48"N / 8°38'33.26"W). Após a 
receção dos participantes e a entrega de documentação, segue-se a sessão de boas-
vindas pelo Eng.º Gonçalo Rodrigues, Vereador da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima  de: Ambiente e Espaços Verdes | Desporto, Lazer e Juventude | Florestas e 
Biodiversidade | Obras Públicas. A equipa do LIFE FLUVIAL dará continuidade à sessão 

https://www.lifefluvial.eu/pt/


com uma breve apresentação sobre a Rede Natura 2000, o programa LIFE e as ações 
desenvolvidas no âmbito do projeto. Por volta das 9:40, segue-se uma visita de campo 
às áreas de intervenção do LIFE FLUVIAL para observação dos trabalhos realizados e 
dos resultados alcançados, culminando o programa com um lanche convívio na Quinta 
de Pentieiros. 
 
Contactos: cef.isa.life@gmail.com  
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