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NOTÍCIAS

Categoria hospedeira: Redes Rede Portuguesa de Restauro Ecológico  09 novembro 2021 Partilhar     

Workshop de Restauro Ecológico numa Paisagem
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Workshop sobre Restauro Ecológico numa Paisagem Protegida da
Rede Natura 2000: Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos
O workshop decorrerá na planície aluvial do rio Estorãos, a�uente do Lima, estando integrada na
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos, inserida na Rede Natura
2000 (Zona Especial de Conservação do Rio Lima - ZEC Rio Lima) e constituindo também uma
Zona Húmida de Importância Internacional (Sítio RAMSAR 1613).

O programa do workshop inclui uma introdução teórica sobre restauro ecológico e sua
relevância no contexto atual, o restauro em Portugal e abordagens/métodos de restauro de
ecossistemas.

A ação prática decorrerá nas �orestas ribeirinhas e pantanosas (habitat 91E0*) e comunidades
herbáceas, integradas nas áreas alvo de intervenção do projeto LIFE FLUVIAL: Recuperação e
gestão sustentável dos corredores �uviais da região atlântica ibérica (LIFE16 NAT/ES/000771).
Será focada nas medidas de restauro ecológico em curso no projecto LIFE FLUVIAL que incluem:

a. desenvolvimento de uma metodologia para priorização de áreas para conservação de
habitats da Rede Natura com recurso a imagens multiespectrais com UAV;

b. restauro passivo para proteção da regeneração natural e gestão da herbivoria;
c. controlo e eliminação de plantas exóticas invasoras, e
d. ações de restauro ativo envolvendo plantação de espécies nativas; e
e. ações de sensibilização, formação técnica e envolvimento dos agentes locais.

Local: Centro de Interpretação Ambiental das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos
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Programa 1 de Dezembro
13.45h – Boas-vindas e entrega de documentação

14.00h – Introdução teórica

14.30h – Pausa para café

14.45h – Visita com demonstração e ação prática* de métodos de restauro

16.45h - Regresso ao Centro de Interpretação

*- adaptada às condições meteorológicas no dia. Inclui um percurso pedestre fácil, desde o CIA até aos locais de intervenção com provável

presença de áreas encharcadas. Os participantes deverão adequar o seu calçado e vestuário a estas condições, assim como às condições

atmosféricas no dia da atividade

Inscrição
O Workshop terá um custo de 10€ para sócios SPECO e SIBECOL e 15€ para não-sócios. 
O preço inclui: documentação, coffee break, material de proteção (luvas e máscaras), e
certi�cado de participação. 

O workshop está limitado ao máximo de 20 pessoas (por ordem de inscrição).  
E realizar-se-á com o mínimo de 8 pessoas. 

Inscrições até 25 de Novembro

O pagamento deverá ser feito por transferência bancária para:

Banco: Caixa Geral de Depósitos, Balcão de Alvalade
Conta nº: 0081 092985 6 30
IBAN: PT50 003500810009298563053

Se também se inscreveu no 20º Encontro Nacional de Ecologia por favor indique, enviando um e-
mail para info@speco.pt como pretende efectuar o pagamento.

Nome Completo *

email *

Profissão/Actividade *

Afiliação *

NIF *

Morada fiscal *

Consentimento para tratamento de dados pessoais *

Sim

NIF para faturação

Morada para faturação
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Eventos

Observações

Este workshop tem a organização conjunta da SPECO - ResECO - Rede Portuguesa de Restauro
Ecológico e projecto LIFE FLUVIAL: Recuperação e gestão sustentável dos corredores �uviais da
região atlântica ibérica (LIFE16 NAT/ES/000771), com a colaboração da Câmara Municipal de
Ponte de Lima.

Dou o consentimento à SPECO para processar os meus dados pessoais, apenas para efeitos da inscrição
no workshop sobre Restauro Ecológico numa Paisagem Protegida da Rede Natura 2000 durante a duração
desta afiliação. Autorizo ainda a SPECO a conservá-los sem limite temporal desde que anonimizados,
pseudonimizados ou cifrados de forma a deixarem de revestir a natureza de dados pessoais nos termos do
RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados). Tomei conhecimento que a Responsável pelo
tratamento dos meus Dados Pessoais é a SPECO (info@speco.pt). A não autorização de uso dos dados
inviabiliza a sua inscrição.
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