
Projecto 

Nascentes para a Vida Nascentes para a Vida 
Jornadas de encerramento e 

divulgação de resultados

Balanço dos resultados:

Que balanço para o projecto 

“Nascentes para a Vida”?



A iniciativa Business and Biodiversity

O principal objectivo desta Iniciativa da União Europeia 

é incrementar o relacionamento entre as empresas 

e a biodiversidade, permitindo que se dê um 

contributo significativo para a protecção da 

biodiversidade e para a prossecução da Meta de biodiversidade e para a prossecução da Meta de 

2010, de parar a perda de biodiversidade a nível 

local, nacional, regional e global.



A Iniciativa procura promover, através de acordos 
voluntários de longa duração, um campo comum 
para a colaboração entre estes dois sistemas 

distintos: business e biodiversidade, que favoreça a 

introdução da biodiversidade nas estratégias e 

políticas das empresas. 

Como se trata de parcerias, é necessário que existam Como se trata de parcerias, é necessário que existam 
voluntários, ou seja, que os acordos estabelecidos 
sejam ganhadores para ambas as partes e dirigidas 
ao core business das empresas e ao que é 
fundamental na defesa da Biodiversidade. 



A Iniciativa materializa-se num processo que implica a 

adesão a um conjunto de princípios a que se segue a 

adopção de uma metodologia que visa a progressiva 

integração da biodiversidade na gestão das 

empresas nos seus vários determinantes.empresas nos seus vários determinantes.



Memorando de Entendimento 

EPAL / GEOTA / ICNB / APENA

• A EPAL, propõe-se desenvolver um “Plano para a Conservação das 
Ribeiras e Zonas Húmidas da bacia drenante adjacente à Albufeira 
de Castelo do Bode”

• Pretende-se com esta iniciativa a identificação e caracterização 
biofísica detalhada destes sistemas aquáticos e o desenvolvimento 
de acções concretas que contribuam para a sua promoção e de acções concretas que contribuam para a sua promoção e 
conservação, bem como para a prevenção de novos impactes 
ambientais negativos decorrentes da sua utilização. As 
especificidades desta iniciativa constituem o anexo I a este 
memorando.

• A presente parceria, bem como as iniciativas desenvolvidas em 
execução da mesma poderão ser divulgadas pela EPAL, nos termos 
e na forma que esta entender, como forma de publicitação da sua 
política de apoio à manutenção da biodiversidade e do seu valor 
enquanto património cultural da empresa.



Tarefas projectadas

1. Caracterização da situação de referência

1 - Caracterização da Bacia afluente (Municípios envolventes da albufeira) e das linhas de 

água

2 - Levantamento da situação geral da bacia afluente "watershed-watch"

2 Definição das medidas ao nível da Bacia afluente

1 - Elaboração de um elenco tipológico de intervenções nas diversas linhas de água e 

envolventes de uso

2 - Realização de 4/5 cursos e "workshops" de demonstração e construção de troços e 2 - Realização de 4/5 cursos e "workshops" de demonstração e construção de troços e 

áreas com distintas tipologias de problemas

3 Definição das medidas  ao nível das linhas de água

1 - Identificação das medidas a implementar e dos melhores locais (ao nível dos sistemas 

de uso da bacia envolvente e minimização dos impactes gerados pela passagem do 

fogo)

2 - Programa de gestão de combustível e promoção da biodiversidade 

3 - Definição de um quadro jurídico, organizacional de implementação dessas medidas

4 Aplicação das medidas com vista à melhoria da qualidade da água e da 

biodiversidade 

1 - Acção de qualidade da água e da biodiversidade 

2. Monitorização, critérios e indicadores para uma gestão florestal sustentável



Resultados obtidos
1. Caracterização da situação de referência

1 - Caracterização da Bacia afluente (Municípios envolventes da 

albufeira) e das linhas de água
Relatório entregue e a ser publicado

2 - Levantamento da situação geral da bacia afluente "watershed-

watch"

Manuel desenvolvido, ensaios realizados e pronto a lançar 

numa base regular e a generalizar a outras albufeiras

2 Definição das medidas ao nível da Bacia afluente

1 - Elaboração de um elenco tipológico de intervenções nas 

diversas linhas de água e envolventes de uso
Relatório entregue e a ser integrado nas publicações do projecto

2 - Realização de 4/5 cursos e "workshops" de demonstração e 

construção de troços e áreas com distintas tipologias de 

problemas

1 curso em 2009, 2 cursos em 2010. Posters e folhetos.

Edição de uma colecção de 5 livros: (Colecção "Nascentes para a 

Vida)

1. Castelo de Bode: Uma Nascente de Vida - caracterização da 

bacia drenante da Albufeira

2. Introdução à Engenharia Natural 2. Introdução à Engenharia Natural 

3. Limpeza e manutenção de linhas de água - pequeno guia 

prático

4. Manual de boas práticas de gestão dos espaços florestais 

5. Gestão de serviços dos ecossistemas em bacias hidrográficas

3 Definição das medidas  ao nível das linhas de água

1 - Identificação das medidas a implementar e dos melhores 

locais (ao nível dos sistemas de uso da bacia envolvente e 

minimização dos impactes gerados pela passagem do fogo)

Relatório entregue e a ser integrado nas publicações do projecto

2 - Programa de gestão de combustível e promoção da 

biodiversidade 

Relatório entregue. Ensaios realizados. Resultados a integrar em 

publicação

3 - Definição de um quadro jurídico, organizacional de 

implementação dessas medidas
Relatório entregue e a ser publicado

4 Aplicação das medidas com vista à melhoria da qualidade da água e da biodiversidade 

1 - Acção de qualidade da água e da biodiversidade Relatório entregue e a ser integrado nas publicações do projecto

2. Monitorização, critérios e indicadores para uma gestão 

florestal sustentável
Relatório entregue e a ser integrado nas publicações do projecto



Conclusões e perspectivas

• Foi um projecto instrumental com 
desenvolvimento e teste de metodologias

• Procurou responder a necessidades concretas 
com instrumentos de trabalho concretos e com instrumentos de trabalho concretos e 
direccionados

• Aumentou significativamente o conhecimento 
da Bacia afluente da albufeira e inovou no 
domínios dos instrumentos de caracterização 
e gestão.



Deixa…

• Conhecimento

• Metodologias

• Manuais

• Dados para análise futura• Dados para análise futura

• Projectos em desenvolvimento

• Exemplos



A vós a palavra e a acção…

Muito obrigado


