
 
 

 

Programa Geral do Workshop  

Promoção da Biodiversidade em Infraestruturas Lineares 

Módulo I - Controlo de Plantas Invasoras 

DATA 06 de maio, das 9h00 às 11h00 

LOCAL Online 

ORGANIZADORES Universidade de Évora, Infraestruturas de Portugal e Branco de Cal 
 

A introdução de espécies de flora exótica invasora é privilegiada pela presença de estruturas 
lineares. Estas espécies têm impactos negativos sobretudo ambientais e económicos, causando 
muitas vezes danos irreversíveis. Por este motivo, as espécies invasoras são consideradas uma 
das principais causas de perda de biodiversidade. Este workshop propõe um conjunto de 
soluções para promover o controlo destas espécies, implementadas e testadas no âmbito do 
projeto LIFE LINES (LIFE14 NAT/PT/001081), com referência aos seus requisitos técnicos, 
condições de aplicabilidade, eficácia demonstrada e relação custo-benefício. Desta forma, será 
providenciada uma base de trabalho para avaliação de alternativas de gestão e controlo de flora 
exótica invasora ao longo de estradas e em contexto urbano. 
 
PROGRAMA: 

HORA DESCRIÇÃO 

9h00/11h00 

9h00 - Sessão de Abertura. Apresentação do Projeto LIFE LINES 

Pedro Salgueiro – Universidade de Évora  

Graça Garcia – Infraestruturas de Portugal  

9h15 – Flora invasora em infraestruturas lineares: impactos e controlo 

Paula Canha, Leonor Pires e Francisco de Sousa – Branco de Cal  

10h25 – Perspetiva do projeto LIFELINES 

Mariana P. Fernandes – Universidade de Évora  

   10h35 - Sessão de Perguntas e Respostas 

   10h55 - Encerramento  

Pedro Salgueiro – Universidade de Évora 

 
A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória.  

Inscreva-se já através do seguinte link:  

https://videoconf-

colibri.zoom.us/meeting/register/tZcsfuitrTwoGNbJGMCtqnytW8wbPz1IH0zF  

Após a inscrição, receberá um e-mail de confirmação e com informações sobre como participar 

neste evento.  

https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZcsfuitrTwoGNbJGMCtqnytW8wbPz1IH0zF
https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZcsfuitrTwoGNbJGMCtqnytW8wbPz1IH0zF


  

 

Programa Geral do Workshop  

Promoção da Biodiversidade em Infraestruturas Lineares 

Módulo II - Promoção de Flora Nativa 

DATA 13 de maio, das 9h00 às 11h00 

LOCAL Online 

ORGANIZADORES Universidade de Évora, Infraestruturas de Portugal  
 

As infraestruturas lineares constituem uma das maiores ameaças à conservação da 

biodiversidade sendo essencial arranjar soluções que conciliem a sua existência com a 

conservação da natureza. Neste sentido, a gestão das zonas marginais associadas às 

infraestruturas lineares pode ser orientada para a promoção de áreas de refúgio ou de 

corredores ecológicos para muitas espécies nativas. Este workshop propõe um conjunto de 

soluções para este efeito, implementadas e testadas no âmbito do projeto LIFE LINES (LIFE14 

NAT/PT/001081), com referência aos seus requisitos técnicos, condições de aplicabilidade, 

eficácia demonstrada e relação custo-benefício. Desta forma, será providenciada uma base de 

trabalho para promoção de flora nativa em diferentes infraestruturas lineares.   

 
PROGRAMA: 

HORA DESCRIÇÃO 

9h00/11h00 

9h00 - Sessão de Abertura. Apresentação do Projeto LIFE LINES 

Pedro Salgueiro – Universidade de Évora  

9h10 - Gestão e promoção da diversidade vegetal em infraestruturas 

lineares 

Mariana P. Fernandes – Universidade de Évora  

10h00 – Espécies de flora nativa – como as propagar! 

Anabela F. Belo – Universidade de Évora  

   10h25 - Viveiro da Marca-ADL - Um viveiro de plantas nativas à escala 
humana 

Marta Mattioli – Marca ADL 

   10h30 - Sessão de Perguntas e Respostas 

   10h55 - Encerramento  

Pedro Salgueiro – Universidade de Évora 

 
A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória.  

Inscreva-se já através do seguinte link:  

https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZ0kce-

opjwiH9yVYK4hMuE1csWle4afLxlo  

Após a inscrição, receberá um e-mail de confirmação e com informações sobre como participar 

neste evento. 

https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZ0kce-opjwiH9yVYK4hMuE1csWle4afLxlo
https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tZ0kce-opjwiH9yVYK4hMuE1csWle4afLxlo

