
Abordagens práticas à gestão do Balanço
Hidrológico e da Biodiversidade

nas bacias de albufeiras

Especialistas convidados

Alfredo Gonçalves Ferreira – Engenheiro Silvicultor,    

especialista em erosão do solo e em Planeamento 

Florestal. Encontra-se a realizar trabalhos de investigação 

nos referidos domínios, além de estar envolvido em inúme-

ros Planos de Ordenamento Florestal.

Carlo Bifulco – Engenheiro Florestal, especialista em      

floresta mediterrânica. Participa actualmente num projecto 

europeu de investigação de fogos florestais.

Francisco Castro Rego – Engenheiro Silvicultor, especia-

lista em Ecologia da Paisagem e em fogos florestais. Dirige 

actualmente um projecto de investigação europeu sobre 

fogos florestais.

Jaume Tormo Blanes – Investigador da fundação CEAM-

Centro de Estúdios Ambientales del Mediterrâneo desde 

Agosto de 2007. É especialista em gestão florestal e   

recuperação de áreas ardidas. Actualmente é revisor da 

revista Ecological Engineering.

Joan Llovet López – Investigador da fundação CEAM- 

Centro de Estúdios Ambientales del Mediterrâneo desde 

1991. É especialista em ecologia do fogo, hidrologia do solo, 

degradação e erosão de solos e restauração florestal.

Paolo Cornelini – Engenheiro Civil e Doutor em Ciências 

Naturais, especialista e responsável administrativo em 

Itália pela gestão de Bacias Hidrográficas florestais com 

vista à prevenção da erosão, gestão do escoamento e 

do balanço hidrológico e recuperação ecológica e da 

biodiversidade.
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Com o apoio:

Este workshop pretende constituir a primeira iniciativa de 

um fórum de discussão e sensibilização para a conservação 

e gestão sustentada das Ribeiras das margens da Albufeira 

de Castelo do Bode e do coberto florestal, no sentido de 

garantir a preservação da qualidade da água, a redução 

da erosão dos solos e do risco de incêndio florestal, e o 

desenvolvimento da fauna e da flora das zonas húmidas 

e da Bacia da Albufeira no seu conjunto, contribuindo, 

assim, para o enriquecimento da Biodiversidade e para a 

melhoraria da qualidade e da regularidade das afluências 

à Albufeira.



Projecto Nascentes para a Vida e este Workshop

O projecto Nascentes para a Vida resulta do protocolo estabe-

lecido entre a EPAL, o ICNB, o GEOTA e a APENA, no âmbito 

do programa “Business and Biodiversity” com o objectivo de 

desenvolver estudos e realizar acções de divulgação da zona 

da Bacia da Albufeira de Castelo do Bode para a promoção da 

Biodiversidade.

No quadro deste projecto realizar-se-ão diversos workshops 

centrados no debate dos temas analisados e dos resultados 

obtidos nos diferentes estudos, e na realização de várias acções 

orientadas pelas boas práticas para a gestão do coberto vegetal 

e das linhas de água.

23 de Junho

09h30 Welcome coffee

10h00  Apresentação das linhas gerais do projecto

Vieira Gomes (EPAL) e João Paulo Fernandes (APENA)

10h30  A problemática da gestão dos sistemas hídricos e da 

biodiversidade nas bacias de albufeiras: A gestão dos 

sistemas hídricos e da biodiversidade em espaços agro-

florestais Paolo Cornellini (Espec. na gestão de bacias 

hidrográficas florestais)

  A gestão da floresta e a recuperação de ecossistemas 

degradados Joan Llovet López e Jaume Tormo Blanes 

(Fundación CEAM)

  A floresta e a erosão Alfredo Gonçalves Ferreira (Espec. 

em planeamento florestal e prevenção da erosão)

13h30 Almoço

15h00  Mesa redonda: Discussão do caso específico da Albufeira 

de Castelo de Bode Moderador: Ana Catarina Pereira 

(EPAL) Paolo Cornellini (Espec. na gestão de bacias 

hidrográficas florestais) Joan Llovet López (Fundación 

CEAM) Jaume Tormo Blanes (Fundación CEAM) Alfredo 

Gonçalves Ferreira (Espec. em planeamento florestal e 

prevenção da erosão) Carlo Bifulco (Espec. em gestão de 

florestas mediterrânicas) Francisco Castro Rego (Espec. 

em ecologia da paisagem e em fogos florestais

17h00 Conclusões e recomendações

18h00 Encerramento 

22 de Junho

09h30 Encontro na ETA da Asseiceira. Welcome coffee 

10h00  Saída em autocarro para visita à Albufeira e Barragem 

de Castelo do Bode

 Margem Esquerda da Albufeira:   

 Martinchel,   

 Ribeira da Aldeia do Mato, Ribeira da Brunheta,  

 Souto, Penedo Furado e Ribeira de Codes;

13h30 Almoço - Vila de Rei

15h00 Continuação da visita

  Margem Esquerda da Albufeira: Ribeira de Codes - EN2

  Margem Direita da Albufeira: Ribeira da Sertã, Rio 

Fundeiro, Serra de Tomar e Alverangel

18h00 Chegada à ETA da Asseiceira

Programa

1º Workshop do projecto “Nascentes para a Vida”

22 e 23 de Junho de 2009

Estação de Tratamento de Água da Asseiceira

Abordagens práticas à gestão

do Balanço Hidrológico

e da Biodiversidade nas bacias de albufeiras


