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Dia 10 de maio - tarde | Escola Proissional do Fundão

14h00 - Receção / registo de participantes

14h30 - Abertura do evento 

Agência de Desenvolvimento Gardunha 21 – Paulo Fernandes

Câmara Municipal do Fundão – Paulo Águas

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Filomena Boavida

14h50 - Sessão de Enquadramento: “O Programa LIFE”

“Programa de Trabalho Plurianual 2018-2020” | APA – Isabel Lico

“O Projeto de Capacitação Nacional” | APA – Rodrigo Gonçalves

“eLMA - Plataforma de gestão de projetos LIFE” | eLMA - Magdalena Makles e Michał Trzcinka

16h00 - Pausa para café

16h20 - Partilha de Experiências LIFE: Projetos Nacionais e Internacionais

“WW4ENVIRONMENT - Integrated approach to energy and climate changes changing” 

(LIFE08 ENV/P/000237) | Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica de Lisboa – 
Ramiro Neves

“LIFE RELICT – Preserving Continental Laurissilva Relics” (LIFE16 NAT/PT/000754) | Uni-
versidade de Évora - Carlos Pinto Gomes

“A experiência de um Município” | Município de Torres Vedras - Margarida Frade

17h45 - Encerramento dos trabalhos do dia

18h00 - Passeio cultural pela cidade | Fundão

19h00 - Momento recreativo com degustação de produtos regionais | Seminário do Fundão

20h00 - Jantar | Seminário do Fundão
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Dia 11 de maio - manhã | Aldeia de Souto da Casa, Fundão

09h00 - Local de encontro | Praça do Município, Fundão

09h15 - Sítio do Campo da Bola | Souto da Casa

09h30 - Início da Visita de Campo | subida para a aldeia do Souto da Casa: 

Área de intervenção da candidatura ReGardunha LIFE (LIFE17 NAT/PT/000632) | Sítio 
do Carvalhal 

10h30 - Pausa para café

11h00 - O LIFE em ação: Projetos LIFE Nacionais e Transnacionais (com início em 2016/2017)

“LIFE AGUEDA - Conservation and Management Actions for Migratory Fish in the Vouga 

River Basin” (LIFE16 ENV/PT/000411) | Faculdade de Ciências da Universidade de Lis-
boa - Sílvia Pedro

“LIFE RELICT – Preserving Continental Laurissilva Relics” (LIFE16 NAT/PT/000754) | 
Universidade de Évora - Carlos Pinto Gomes

“LIFE Food & Biodiversity - Biodiversity in Standards and Labels for the Food Industry” 

(LIFE15 GIE/DE/000737) | Instituto Superior Técnico - Vânia Proença

“LIFE CERSUDS – Ceramic Sustainable Urban Drainage System” (LIFE15 CCA/

ES/000091) | Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro – Víctor Francisco

“LIFE ELCN – Development of a European Private Land Conservation Network” (LIFE16 

PRE/DE/000005) | Montis - Associação de Conservação da Natureza – Jóni Vieira

13h00 - Resumo do evento e encerramento

13h15 - Almoço volante

Dia 11 de maio - tarde | Aldeia de Souto da Casa, Fundão

14h30 - Continuação da Visita de Campo | descida para Sítio do Campo da Bola, Souto da 
Casa

16h00 - Fim do evento

Programa

Governo dos Açores

Apoio:Parceiros:Organização:



LIFE ÁGUEDA
Conservation and Management 

Actions for Migratory Fish in the 
Vouga River Basin (LIFE16 ENV/PT/000411)

Fundão . 11 maio 2018



Project Summary



⦿ Duration: 01.Aug.17 - 31.Jul.22

⦿ Budget info:

⦿ Project Location: Águeda

⦿ Total: 3 324,804 €

⦿ % EC Co-funding: 60% 

(1 989,992 €)



• Águeda Municipality (CMA)

• Mora Municipality (CMM) / Fluviário de Mora

• Aqualogus – Engenharia do Ambiente, Lda.

• Docapesca – Portos e Lotas, S.A.

⦿ Project’s Implementors:

⦿ Coordinating Beneficiary: • University of Évora / MARE

⦿ Associated Beneficiaries:

⦿ Institutional Support:



Objectives & Scope



Elimination of hydro-morphological pressures towards the reestablishment of

conditions for a Good Ecological Status, as required by the Water-Framework

Directive (WFD, 2000/60/EC) and River Basin Management Plans (RBMP).

Objective



Specific Objectives
⦿ Elimination of river discontinuity in the rivers Águeda and Alfusqueiro, effectively

ensuring the recovery and re-naturalization of river habitats towards a Good Ecological

State (WFD) for migratory fish populations



Specific Objectives
⦿ Mitigation of the effects of unsurmountable dams on the nearby River Vouga – design

and operation of a pilot translocation program directed at European eels juveniles

(European eel Management Plan, EMP)

Mini-hídrica da Grela



Specific Objectives
⦿ re-naturalization of marginal riparian habitats, by reducing terrestrial habitats

degradation and controlling invasive alien species (European Biodiversity Strategy, EBS)



Proposed solutions 
and key actions



1. Integration of demonstrative solutions for re-naturalizing river morphology with 

innovative solutions targeting complimentary issues. e.g.:

⦿ Removal of river obstacles and re-naturalization of 

the river bed

⦿ Installation of nature-like fish passages

⦿ Translocation program of juvenile European eels 

⦿ Riparian habitat restoration



2. Recreational and commercial fisheries management 

⦿ A lers’ e a e e t or ish o itori  develop e t o  a obile App

⦿ Market differentiation and fish valorization (mobile auctions and label 

of origin) 

3. Stakeholders engagement and compatibility of ecosystem uses



Project Actions



Obstacles’ update a d 
identification:



Mitigation of 
unsurmountable 
obstacles



Obstacle removal 
and river bed 
renaturalization



Riparian habitat 
restoration



⦿ Distribution and abundance of European eel, sea 

lamprey larvae, trout

⦿ Movement and migratory patterns of anadromous and 

potamodromous species - radio telemetry

⦿ Dispersion pattern of migratory fish species - PIT-tags 

⦿ Inquiries to the fishermen community in Vouga and 

Mondego River basins



Communication & 
Dissemination



⦿ Roll-up + Flyer

⦿ Networking (LIFE Fluvial) (2018: Mar, 23)

⦿ Peixe em Lisboa 2018 (2018: Apr, 12)

LIFE Fluvial

Flyer LIFE Águeda

Peixe em Lisboa 2018



⦿ World Fish Migration Day 2018 (2018: Apr, 21)

⦿ Workshop Biomark- PIT-tags (2018: May, 23)

⦿ Summer activities  (6-14 yrs) (2018: Jun, 25 – Jul, 27)

World Fish Migration Day 2018

Workshop Biomark



Expected Impacts



Indicator Estimated Impact Change (%)

• Improved Structure of Riparian Galeries (WFD) 30 ha 5-10

• Improved Ecological Status of River Stretches (WFD) 51 km 60

• Reduction of Hydromorphologic Pressures in Rivers 
Águeda and Alfusqueiro (WFD; FD) 

Removal of 8 
obstacles 75

• River Continuity Reestablishment (WFD) 34 km 100

• Sustainable fisheries management (CFP) 50 km 100

• European eel juveniles translocation (EMP) 500,000 /yr 25-50

• Increased diadromous fisheries income (CFP) 0,5-2€/kg 25

• Improved Area of Riparian Habitats (HD) 13.5 ha 20

• Improved Conservation Status of Areas from designated 
Natura 2000 SCI or SPA (EBS) 2.5 ha 40-60

• Fish population increase due to habitat restoration 
and/or fisheries management (EBS; CFP) 1-20

• Reduction of invasive riparian species (EBS) 95

Water

Fisheries

Habitats

Species/ 
Biodiversity



http://www.life-agueda.uevora.pt



https://www.facebook.com/pg/LIFE-%C3%81GUEDA-189377761639848/about/?ref=page_internal


Thank you!
life.agueda@uevora.pt

www.life-agueda.uevora.pt

mailto:life.agueda@uevora.pt
http://www.life-agueda.uevora.pt/


LIFE–RELICT
Preserving Continental Laurissilva Relicts

Com a contribuição do programa LIFE da Comissão Europeia
Foto: F. Clamote



Consortium

Universidade de Évora - Coordenador

ADRUSE
CYCITEX
Município de Monchique
Município de Seia

Total amount: 1.654.899 €
% EC Co-funding: 75%

DURATION: Start: 01/10/17 

End: 30/09/22



A

Project location

Estrela

Margaraça

Monchique

Estrela Margaraça Monchique



Objetives
Improve the conservation status of the priority 
habitat 5230* - Arborescent matorral with Laurus nobilis 

- in Portuguese Natura 2000 Network. 

Currently= I ade uate  
Prunus lusitanica

Rhododendron ponticum subsp. baeticum

Their most important plant communities:

Prunus lusitanica community

Rhododendron ponticum subsp. baeticum 

community



Azereirais
Communities of Prunus lusitanica.

Prunus lusitanica (azereiro) is a rare species, endemic from SW 
France, P. Iberian and N of Morocco.

In Portugal is present in embedded valleys, with a more thermic 
and humid climate.

Mata da Margaraça is considered the best example of these 
communities, and the largest Prunus lusitanica population, is 
present in the center of Portugal. Distribution and population sizes of Prunus 

lusitanica in the Iberian Peninsula (CALLEJA 
et al. 2009).



JOSÉ A. MEJÍAS, JUAN ARROYO, FERNANDO OJEDA; Reproductive ecology of Rhododendron ponticum
(Ericaceae) in relict Mediterranean populations, Botanical Journal of the Linnean Society, Volume 140, 

Issue 3, 1 November 2002, Pages 297–311, https://doi.org/10.1046/j.1095-8339.2002.00103.x

Adelfeirais
Comunidades de Rhododendron ponticum subsp. 
Baeticum.

It’s a a e spe ies, e de i  to the “W of the I e ia  
Peninsula.

In Portugal, is present in only two areas within the 
Natura2000 Network  (Serra do Caramulo and Serra de 
Monchique).



Expected Results

Improve habitat quality  

about 11ha ( +- 50% of 

the current area)

Increase Habitat área 

20.5 ha

Decrease major threats

Fire: 104 ha

IS: 4 ha

Improve the diversity of characteristics 
species and habitat structure – cut, 

plantations

New habitat areas – plantations

Control of Invasive Species – sta. art 

technics (4 ha)

Control of pyrophytic vegetation (104ha)

Create buffers of Native forests –
plantations (11,4 ha)



Expected Results
1. Sustainable forest and Improve Nature 

Habitats/Forest

5230*

Improve quality  11ha (20%) (40%) 
Increase Area 20,5 ha (70%) (80%)
Improve ecological function 31,6 ha   (100%) (100%)

9230 + 9240 Increase Area 11,4 ha (30%) (40%)
9260 Improve structure and function 1,8 ha (100%) (100%)

Resilience
Resilience to fire/decrease fire risk 104 ha (100%) (100%)
Resilience to climate change 104 ha (100%) (100%)

Invasive Species (Acacia dealbata and Hakea sericea)

Areas under control 4ha (100%) (100%) 

Project End

2. Replication
Replication / Transfer  Spain 2 1

5 years after

3. Communication/awareness
Student Population Involved in Activities 1000 1000
Local population 6000                        10 000



A. Preparatory C. Conservation D. Monitoring E. Awareness and

dissemination

F. Project Management



ACTION A.2

Operational Plan
ACTION A.1

Reference state update

ACTION A.3

Assessing the regeneration 
capacity of

Rhododendron ponticum

1. Collection and 
complement of essential 
information

2. Long-term commitment 
letters from land owners 
(more than 50 owners).

1. Execution of an 
operational plan

Operation

al Plan

Reference

Consultation

Studies/ 
documentationAction

planification

Schedule
interventions

Is there seminal regeneration?

In what conditions?

So far we confirmed that there is 
almost no seminal regeneration.



Ação C.1 Seed collection and plant propagation

ACTION C.7. Decreased fire 
risk

ACTION C.6. Control of exotic 
invasive species. 

ACTIONS C.2. and C.3.

Improve Habitat quality 
(azereirais and adelfeirais)

ACTIONS C.4. and C.5. Increase of 
habitat area (azereirais and adelfeirais)

Collected seeds and other propagating 

material 

Prunus lusitanica: > 2000

Rhododendron ponticum: 4000 

Quercus canariensis: 1000

Quercus broteroana: 1200

Ilex aquifolium: 350

Sorbus aucuparia: 35 propágulos

Ruscus aculeatus: 150

Quercus occidentales: 400

Arbutus unedo: 200

Viburnum tinus: 300

First campaign: oct. to dec. 2017

Second campaign: scheduled to begin in October 
2018

Germination and 
propagation of 

plants in execution



&



ACTION D.1 Monitoring the 
impact of project conservation 
actions

ACTION D.2 Monitoring 
project social and economic 
impact

ACTION D.3 Monitoring the project 
impact on ecosystem function

ACTION D.4 Monitoring project 
cost\efficiency

ACTION D.5 Monitoring project 
performance indicators

240 m2

1 m2

3
6

 m
2

• Permanent transect, randomly
installed ( 6 per project area/ type of 
intervention)
• Cover / species
• Stratified inventory (herbs, shrubs and Trees)



ACTION E.2. Promotion of 
nature based tourism 

ACTION E.2. Promotion of nature 
based tourism 

ACTION E.1. Communication to 
general public 

ACTION E. 4. Technical and 
scientific dissemination

ACTION E.5. Networking 
and replication efforts 

Web: http://www.liferelict.ect.uevora.pt/

Cabeça – Aldeia Natal



ACTION E.2. Promotion of 
nature based tourism 

ACTION E.2. Promotion of nature 
based tourism 

Ação E.1: Communication to 
general public

ACTION E. 4. Technical and
scientific dissemination

ACTION E.5. Networking 
and replication efforts 

Participação em eventos científicos, contactos com outros projetos LIFE



Bem-Hajam

Com a contribuição do programa LIFE da Comissão Europeia
Foto: F. Clamote



INTER LIFE PT 2018
Reunião Anual de Intercâmbio de Experiências LIFE

10 e 11 de maio de 2018 | Fundão, Portugal

Projecto LIFE Food & Biodiversity
Biodiversity in Standards and Labels for the Food Industry

Vânia Proença, Carlos Teixeira, Nuno Sarmento, Tiago Domingos

MARETEC, Instituto Superior Técnico



O Projecto LIFE Food & Biodiversity

- LIFE “Governação e informação em matéria de ambiente”

- Agosto 2016 – Janeiro 2020

- Parceria internacional (7 parceiros: Alemanha, França, Espanha, Portugal)



O Projecto LIFE Food & Biodiversity

• Experiência ambiental com normas colectivas e marcas da indústria

• Experiência na avaliação ambiental da agricultura

• Experiência em comunicação e consultoria

(Fundações de conservação da Natureza)

(Empresa associativa)

(Agência de comunicação)

(Consultora)



LIFE Food & Biodiversity - Objectivos

- Fomentando e apoiando a integração de critérios eficientes de conservação da 
biodiversidade nos manuais de normas/cadernos de especificações das 
organizações certificadores e de marcas relevantes da indústria agro-alimentar 
europeia

- Disponibilizando informação, comunicação e formação à indústria, entidades 
certificadoras e agricultores

- Desenvolvendo e implementando um sistema de monitorização transversal 
para a biodiversidade

Reconhecendo a relevância do sector agro-alimentar como factor de influência 
(positiva e negativa) na condição da biodiversidade, o projecto pretende 
melhorar o desempenho dos selos de certificação e marcas da indústria 
alimentar, no que se refere à biodiversidade:



LIFE Food & Biodiversity - Objectivos

… melhorar o desempenho dos selos de certificação e marcas da indústria 
alimentar, no que se refere à biodiversidade:

- Mitigação de impactos na biodiversidade e

- melhorar indicadores de biodiversidade (espécies e processos ecológicos -> 

serviços ecossistema)

- Valorização do produto

- Ajudar a criar/desenvolver mecanismos que recompensem os benefícios gerados 

pela adopção de boas práticas (ex. pagamentos por serviços ecossistema)



LIFE Food & Biodiversity – Plano de Acção

Elaboração de um “Relatório de Situação de Referência” 
com análise de selos de certificação e marcas

Produção de recomendações e “fact sheets” sobre 
biodiversidade por sistemas produtivos ao nível europeu 

Realização de acções-piloto de promoção da 
biodiversidade em explorações agrícolas

Construção de uma Ferramenta de Avaliação de 
Desempenho de Biodiversidade (para uso pelas 
entidades gestoras de selos e rótulos)

Formações sobre biodiversidade e agricultura para 
gestores de marca/produto, técnicos e entidades 
certificadoras externas

Criação de uma iniciativa europeia “Biodiversity
Performance in the Food Sector”



Análise de selos de certificação e marcas

Biodiversidade nas linhas orientadoras de selos e marcas comerciais

- Importante estabelecer metas de biodiversidade através de uma 
estratégia/plano de acção, para evitar a perda líquida de biodiversidade, de 
acordo com a hierarquia de mitigação (evitar - reduzir – compensar)

- Muitos selos permitem a certificação de apenas uma parte da exploração 
(relacionada com o produto específico). Dever-se-á, pelo menos, exigir um conjunto 
básico de critérios de biodiversidade em toda a exploração

- Critérios devem também considerar e evitar (“importar”) impactos negativos 
fora dos limites da exploração (ex.º: concentrados com soja produzida em áreas 
de floresta tropical – desflorestação, emissões de GHG)



Biodiversidade nos critérios de selos e marcas 
comerciais

- Selos regionais (Europeus, nacionais e regionais): maior 
ênfase na preservação do carácter extensivo e das pastagens 
(ex.: DOP de produção extensiva de carne)

- Selos e marcas de produção animal impõem frequentemente 
limites ao encabeçamento, tipicamente 1,4 CN/ha

Análise de selos de certificação e marcas

E os selos e marcas portugueses?

Na maior parte dos casos analisados (sobretudo DOP), o único critério é a limitação 
do encabeçamento a 1,4 CN/ha (eligibilidade para apoios da PAC à extensificação)

Provavelmente insuficiente para a conservação dos Montados

- Apoios à conservação e regeneração em zonas de Rede Natura exigem
entre 0,15 and 0,5 CN/ha

- Vários PDR europeus estabelecem limites inferiores



Porquê Transnacional?

Objectivos do projecto requerem avaliação e recomendações à escala europeia:

- Leis e objectivos europeus comuns (Estratégia de Biodiversidade da UE para 
2020; Política Agrícola Comum)

- “Benchmarking” das empresas mais avançadas ao nível europeu (contribuem com 
experiência, e estabelecem um referencial para as outras empresas) 

- Envolvimento de toda a cadeia de fornecimento - aquisição de matérias-primas 
fora da Europa (soja, cacau, etc.)

LIFE transnacional – a nossa experiência



Articulação entre realidades e dimensões nacionais num LIFE de
Governação e Informação

Alemanha (p. ex.): muitas empresas (massa crítica), consumidores
activos e exigentes e empresas com práticas ambientais avançadas –
público-alvo para debate e disseminação

Portugal (p. ex.): mercado pequeno, consumidores menos activos, 
empresas menos interessadas no tópico

- Dificuldade em angariar stakeholders e público para os eventos de 
debate e disseminação

Adequar objectivos, estratégias e planos de interacção com stakeholders à 
realidade nacional

LIFE transnacional – a nossa experiência



Articulação entre realidades e dimensões nacionais num LIFE de
Governação e Informação

Encontrar soluções técnicas realistas e abrangentes ao nível europeu sem
prejudicar a aplicação aos contextos locais. Exemplos:

- Limites superior de encabeçamento

- Conciliar abrangência e detalhe da ferramenta de avaliação de
desempenho de biodiversidade (BPT) a aplicar ao nível da exploração
agrícola

LIFE transnacional – a nossa experiência



Articulação entre parceiros geograficamente distantes

Reuniões presenciais essenciais para criar empatia, espírito de 
equipa e plataformas de cooperação (equipas)

Uso de um idioma de trabalho não-nativo (inglês) - maior esforço na 
definição clara e conjunta de termos técnicos a apreender por todos

LIFE transnacional – a nossa experiência



Articulação entre parceiros geograficamente distantes

Trabalho muito técnico e detalhado nalgumas tarefas comuns (ex.: BPT):

- Exige várias reuniões sectoriais “online” (que se somam às reuniões de 
coordenação do projecto)

- Reuniões presenciais essenciais para finalizar o trabalho (viagens 
internacionais frequentes)

LIFE transnacional – a nossa experiência



Articulação entre parceiros geograficamente distantes

Conciliar tempo dedicado ao trabalho técnico com o tempo a afectar às 
reuniões “online” – tomar em consideração durante a fase de planeamento

LIFE Governança e Informação - ambiciosos no que diz respeito à 
necessidade de retorno contínuo entre parceiros relativamente aos materiais 
que vão sendo produzidos

LIFE transnacional – a nossa experiência



Articulação entre parceiros geograficamente distantes

Ferramentas de trabalho “online” fundamentais para:

- Visualizar apresentações e debater ideias em comum (“Skype”, 
“GoToMeeting”)

- Partilhar ficheiros e trabalhar em simultâneo nos mesmos documentos 
(“Dropbox”, “Google Drive”)

LIFE transnacional – a nossa experiência



Exemplos de actuação à escala europeia

- Projecto contribuiu com parecer para a nova legislação da PAC

- Compras Públicas Ecológicas (Green Public Procurement) – seminário 
europeu co-organizado pelo projecto (apresentação das Recomendações)

- BPT será compatível (em termos informáticos) com outras ferramentas

…

Estimular a criação de uma iniciativa europeia “Biodiversity 
Performance in the Food Sector”

LIFE transnacional – a nossa experiência



LIFE Food & Biodiversity

www.business-biodiversity.eu/pt/rotulos-alimentares

vania.proenca@tecnico.ulisboa.pt


