
MC DESCRIÇÃO

00 Plantação de sobreiros - 42,5ha

01 Melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração de pinheiro - 235ha

02 Melhoria da capacidade de acolhimento para a fauna em zonas de matagal - 117ha

03 Melhoria da disponibilidade trófica em zonas de matagal - 6,40ha

04 Melhoria da disponibilidade trófica em zonas florestais - 30ha

05 Gestão, recuperação e conservação de povoamentos florestais de espécies autóctones - 87,40ha

06 Melhoria da conectividade transversal entre florestas de ribeira e outras formações florestais - 64ha

07 Recuperação das florestas de ribeira e melhoria da conectividade longitudinal dos cursos fluviais - 23ha

08 Plantação de folhosas de espécies autóctones - 307ha

09 Revegetação de taludes ribeirinhos mediante técnicas de bioengenharia - 1km

10 Melhoria da conetividade longitudinal dos cursos fluviais – 11 locais

11 Instalação de caixas-abrigo de quirópteros – 100 caixas

12 Proteção de colónias de quirópteros em cavernas e galerias – 10 galerias

13 Restauração de locais de desova - 33 locais

14 Repovoamento com Truta-de-rio (Salmo trutta fario) – reprodução e libertação de 1.260.000 ovos embrionados

15 Melhoria da população de Veronica micrantha - 3,2ha

16 Reabilitação de turfeira de Arnica montana, Drosera rotundifolia e Sphangum spp. - 1ha

17 Melhoria da população de Arenaria queroides – 13ha

18 Melhoria da população de Sedum pruinarum – 0,12ha

19 Melhoria das populações de Narcissus triandrus e Narcissus bulbocoidum – 2,10ha

20 Criação de populações de Armeria humilis – 3ha

21 Criação do HIC prioritário 5230*pt1 – 2ha

22 Reprodução e divulgação científica e ambiental sobre a Margaritifera margaritifera – Reprodução com
libertação de 10.000 juvenis e construção de um centro de divulgação e sensibilização ambiental (CISA) no
Parque de Boticas

23 Melhoria das populações de Toupeira de água (Galemys pyrenaicus) – 31 troços de rio

24 Melhoramento dos ecossistemas aquáticos: criação de charcas – 18 charcas

25 Melhoramento dos sistemas aquáticos: adequação de zonas lentas – 10 troços

26 Criação de Micro-habitats para herpetofauna – 10 micro-habitats

27 Criação de Micro-habitats para invertebrados florestais ameaçados – 48 micro-habitats

28 Melhoria do habitat de Phengaris alcon (Borboleta azul) – 6ha

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

O tema do DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE do ano 2021 é  a“RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS” e para celebrar este dia 
damos a conhecer as MEDIDAS COMPENSATÓRIAS ECOLÓGICAS (MC) definidas para o SISTEMA ELETROPRODUTOR DO 

TÂMEGA (SET) e que estão em execução pela IBERDROLA. 
O objetivo primordial destas medidas é o de compensar a perda de ecossistemas durante a construção do SET, através da 

sua restauração na envolvente do projeto.
As 29 MC têm definido um conjunto de objetivos globais para dar cumprimento às exigências da DIA e que deverão estar 

concretizados até final de 2024. Posteriormente terá lugar a manutenção e monitorização (se aplicável) destas MC.
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Curiosidades das MC de Flora

MC00: Sabias que plantamos mais sobreiros que o previsto na legislação?
O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio estabelece as medidas de protecção ao sobreiro e à azinheira e promulga como
forma compensatória, pela autorização de corte ou arranque de sobreiros e azinheiras em povoamentos, a obrigatoriedade de
constituição de novas áreas de sobreiros ou a beneficiação de áreas pré-existentes com condições edafo-climáticas adequadas
à espécie e que deverá abranger uma área nunca inferior à afectada pelo corte ou arranque multiplicada de um factor de 1,25.
Para o SET tinhamos a obrigação legal para compensação dos sobreiros de 32,46ha, no entanto ambicionamos executar mais
10,05ha de sobreiros (foi acrescentado um factor de 1,2).

Qual estado de execução desta MC?
Esta MC foi articulada através de protocolo com as Câmaras Municipais abrangidas pelo SET e foi concluída no final de 2020
(100%). Contemplou duas parcelas em terrenos do municipio de Cabeceiras de Basto, sete parcelas no municipio de Ribeira de
Pena e duas parcelas no municipio de Boticas.

MC03 e 04: Sabes quais são os objetivos e a importância da melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração
de pinheiro bravo e da disponiblidade trófica em zonas de matagais e florestais?
As florestas mundiais contêm mais de 60 mil espécies de árvores e providenciam habitats para 80% das espécies de
anfíbios, 75% dos pássaros e 68% dos mamíferos. A melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração de
pinheiro bravo, tem como objetivo criar descontinuidades no interior dos povoamentos, por forma a melhorar o
crescimento das árvores existentes, estimular a biodiversidade e a minimizar o risco de incêndio.
O objetivo da melhoria da disponibilidade trófica é de aumentar a capacidade de acolhimento para a fauna (corço, lobo,
coelho-bravo, entre outros), com a criação de pasto artificial de longa duração em zonas de matagal e a plantação de
espécies produtoras de frutos em zonas florestais.

MC21: O que é um habitat prioritário 5230*pt1?
Criada nos anos 90 pela União Europeia, a Rede Natura 2000 permite identificar as principais áreas de conservação de
habitats e espécies raras, ameaçadas ou vulneráveis nos Estados-Membro. Ao abrigo da Rede Natura 2000, foram definidas
62 Zonas Especiais de Conservação em Portugal Continental, assim como 88 tipologias de habitats naturais de paisagem
protegida, dos quais 17 são considerados prioritários. Os habitats e espécies incluídas nesta Rede são considerados como de
interesse comunitário e cada país tem o dever de vigiar e cuidar da conservação destas áreas. No caso de espécies ou
habitats assinalados como “prioritários” pela União Europeia (em risco de desaparecimento ou de maior importância para a
conservação), esta responsabilidade é ainda maior.
O habitat 5230*pt1 refere-se a matagais arborescentes de Laurus nobilis (loureiro) e são considerados como testemunhos
vivos de épocas geológicas em que o clima tropical predominava na Península Ibérica. Como podem ver, o louro é mais do
que um condimento de presença comum à mesa ibérica.
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MC12: Sabes quais são os únicos mamíferos capazes de voar e orientarem-se no escuro?
Os morcegos (quirópteros) constituem cerca de ¼ do total de espécies de mamíferos, sendo o único grupo de mamíferos
capazes de voar. Para se orientarem no escuro, usam um sistema acústico chamado ecolocalização.
O sistema de sonar próprio da natureza (ecolocalização) ocorre quando um animal emite uma onda sonora que rebate em um
objeto, produzindo um eco que fornece informações sobre a distância e o tamanho desse objeto. Este sistema permite a
navegação do animal e capturar as suas presas.

Quantas são as espécies e quais as ameaçadas em Portugal Continental?
A lista das espécies de morcegos conhecidas em Portugal Continental foi atualizada recentemente para 27 espécies. Esta

atualização ocorreu com a descoberta em 2020, de uma nova espécie: o morcego-de-bigodes de Alcathoe (Myotis alcathoe).
Com 27 espécies, esta é a Ordem mais biodiversa de mamíferos de Portugal Continental. As espécies ameaçadas em Portugal,
segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados, de 2005 estão identificadas na imagem abaixo do lado direito.

Curiosidades das MC de Fauna

MC14: Como estamos a implementar o repovoamento com Truta-do-rio?
Os progenitores são provenientes do Rio Beça (afluente do Rio Tâmega) recolhidos através de pesca eléctrica e são
transladados para tanques que recriam as condições necessárias para deposição de ovos (Parque de Natureza e
Biodiversidade de Boticas ou nos Viveiros do Marão). Para diferenciação das restantes trutas pré-existentes, os indivíduos
silvestres são previamente marcados com elastómeros (marcação vermelha na truta na imagem infra à direita).

Na fase de desova e fecundação da truta, são extraídos os ovos embrionados que são depositados em caixas adaptadas de
Vibert, por forma a permitir manter os ovos em incubação no rio, protegidos de predadores, do efeito da corrente e
possibilitando assim, aumentar a taxa de germinação e sobrevivência. Após eclosão os alevins vitelínico (recém-nascidos)
saem naturalmente destas caixas, para dar continuidade ao seu ciclo de vida.
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Curiosidades das MC de Fauna

MC22: Como pretendemos implementar a divulgação científica e ambiental da espécie Margaritifera margaritifera?
Este projeto irá incluir um programa de comunicação e de divulgação de resultados. Esta ação consiste na criação de uma
exposição sobre a espécie com carácter divulgativo e de educação ambiental, denominado por “CISA”. Aproveitam-se, para
este fim, os exemplares resgatados dos rios Terva e Tâmega, mantidos em cativeiro no Boticas Parque - Natureza e
Biodiversidade. A exposição terá uma localização permanente neste parque, e o material de comunicação desenhado para
este fim, poderá ser empregue noutras atividades de formação ambiental realizadas pela Iberdrola nos municípios situados na
área envolvente do projeto. Na figura abaixo à esquerda está representada a localização do centro interpretativo no parque
de Boticas, bem como a localização dos tanques para manutenção de reprodutores de Salmo trutta fario e o centro de
reprodução de Margaritifera margaritifera. Nos esquemas do centro interpretativo é possível verificar a disposição, sendo
que o mesmo contará com exposições permanentes. Embora o foco central seja a M. margaritífera, este centro de Educação e
Sensibilização Ambiental, irá apresentar conteúdos de outras espécies de relevo como a Toupeira-de-água, a Borboleta-Azul,
espécies de Flora RELAPE, entre outros.

MC22: Tens conhecimento do que se trata uma Margaritifera margaritifera e da complexidade do seu ciclo de vida?
Esta espécie é um mexilhão-do-rio (invertebrado bivalve) e pode viver mais de 120 anos, no entanto é uma das espécies de
bivalves mais ameaçadas a nível nacional e mundial. A complexa estratégia reprodutiva destes mexilhões é marcada por uma
alta fertilidade, resultando numa única fêmea produzir vários milhões de larvas (gloquídeos) por ano. No final do verão os
gloquídeos são libertados para a coluna de água. Na primeira etapa do ciclo de vida após a sua libertação, os gloquídeos são
inalados por um peixe hospedeiro (conhecidos apenas a truta e o salmão do Atlântico), onde depois vivem enquistados por
um período até dez meses sendo posteriormente libertados no leito do rio. Durante a fase pós-parasitária, os mexilhões de
água doce enterram-se nos sedimentos durante cinco anos. Após este período os animais vivem toda a sua fase adulta
enterrados estando a parte posterior acima da superfície do sedimento de forma a realizaram a filtração.

Como fazemos a reprodução deste bivalve?
A reprodução ex-situ da M. Margaritifera envolve o desenvolvimento de um programa de cultivo de juvenis, permitindo o
seu desenvolvimento em condições controladas no Boticas Parque.
Na primeira fase do projeto são efetuadas as capturas dos mexilhões-de-rio progenitores nos rios Beça, Tâmega e Terva.
São apenas mantidos em cativeiro o número necessário para a obtenção de gloquídios e apenas pelo tempo necessário.
Os gloquídios são recolhidos após libertação passiva pelo progenitor, e utilizados para infetar trutas-de-rio criadas no próprio
centro. Parte destas trutas serão libertadas diretamente no rio, permitindo aos gloquídios o seu desenvolvimento e dispersão
pelo rio em condições naturais. As restantes trutas serão mantidas entre setembro e abril, em condições ótimas para a
espécie. Após este período, os exemplares são transferidos para tanques especiais para recolha de mexilhões-de-rio juvenis,
onde passarão entre 1 a 2 meses até à libertação de todos os juvenis. Parte dos juvenis são libertados diretamente em locais
selecionados no rio, sendo os restantes objeto de criação em condições controladas.
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MC23: Quais as características principais e a importância da preservação da toupeira-de-
água?
A toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) é uma espécie endémica da Península Ibérica,
que pode ser encontrada nas bacias hidrográficas de vários rios portugueses. O
comprimento deste mamífero, incluindo cabeça e corpo, varia entre 11 e 16cm, a cauda
mede entre os 12 e 15cm e pesam entre 50 a 70 gramas. As toupeiras-de-água são
insetívoras: alimentam-se sobretudo de macroinvertebrados aquáticos (larvas de
insetos), crustáceos aquáticos e minhocas e duram aproximadamente três a quatro
anos. No mínimo, estes mamíferos têm uma ninhada por ano (podendo ter duas), com
três a quatro crias por ninhada e cada gestação dura aproximadamente 30 dias.
Um dos papéis mais relevantes que a toupeira-de-água tem no equilíbrio dos
ecossistemas é a sua posição nas cadeias tróficas dos cursos de água (especialmente
nos cursos de áreas montanhosas), uma vez que se alimenta essencialmente de uma
grande quantidade de larvas de insetos (devido à sua taxa metabólica elevada).
Contribui deste modo para a redução populacional de algumas espécies que se poderão
tornar pragas e de uma forma menos direta para uma melhoria da qualidade da água e
do habitat nas secções de montante dos cursos de água.

Sabias que esta espécie foi uma “protagonista portuguesa” de um projeto da National
Geographic?
Em Abril de 2018, realizou-se uma expedição na região do Douro, que foi acompanhada
pelo fotógrafo da National Geographic, Joel Sartore, autor do projecto Photo Ark.
No âmbito deste projeto, a toupeira-de-água tornou-se o 8000.º animal a integrar “a
maior arca fotográfica do mundo“, uma arca de Noé do século XXI que retrata várias
espécies ameaçadas ou quase extintas.

Curiosidades das MC de Fauna

MC28: Sabes que a Borboleta-azul (Phengaris alcon) sobrevive graças à existência de uma flor e a ajuda de uma formiga?
A borboleta-azul-das-turfeiras, é uma espécie frágil e pouco tolerante a modificações do ecossistema, necessitando de
condições ecológicas específicas para sobreviver. Esta borboleta deposita os seus ovos numa planta específica do género
Gentiana (a). Os ovos demoram alguns dias a eclodir e as recém-nascidas lagartas perfuram o botão floral da planta para se
alimentarem do seu interior até atingirem o 4º instar de desenvolvimento.
Nessa altura, as lagartas abandonam a planta (b) e cai em para o solo onde ficam a aguardar até serem encontradas por
formigas do género Myrmica (c). Este encontro entre lagartas e formigas é promovido pelos químicos superficiais (alomonas)
emitidos pelas lagartas de forma a fazerem-se passar por larvas das formigas e serem transportadas pelas mesmas para os
seus ninhos (d), onde são alimentadas e cuidadas até a lagarta estar totalmente desenvolvida e transformar-se em pupa (e).
Quando o adulto emerge ainda dentro do ninho, este tem de empreender uma fuga para o exterior no menor tempo possível
de maneira a evitar ser reconhecida pelas formigas como um intruso.

Como estamos a ajudar a melhorar o seu habitat?
As ações envolvem a recolha e transferência de indivíduos adultos de borboleta-azul, da formiga do género Myrmica e de
espécies de flora fundamentais para este inseto: a genciana-das-turfeiras, planta onde esta borboleta deposita os seus ovos e
é também a primeira refeição das suas larvas. É efetuada igualmente transferência de urze-peluda, que é uma importante
fonte alimentar das borboletas-azuis adultas. Ações complementares, como o cultivo de gencianas em estufas, a limpeza dos
lotes onde esta atividade é empreendida e o posterior monitorização de todas estas intervenções, otimizam as chances de
conservação desta carismática borboleta.


