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Prefácio

PREFÁCIO

O Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats 92/43/CEE, referente ao
periodo 2001-2006 (conforme previsto no seu artigo 17º), cujos trabalhos decorreram
de Fevereiro de 2007 a Fevereiro de 2008, foi recentemente submetido à Comissão
Europeia.
Consistindo numa obrigação de todos os Estados-membros, deve atribuir-se a este
relatório uma inegável importância, uma vez que ele permite estabelecer as bases
para a avaliação do resultado da aplicação da referida Directiva, particularmente no
que diz respeito ao contributo da Rede Natura 2000 na salvaguarda das espécies da
flora e da fauna bem como dos habitats naturais que ocorrem em Portugal.
Na sua qualidade de Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB)
foi o responsável pela coordenação global desta tarefa, a qual obrigou a um imenso
esforço de recolha e tratamento da informação mais recente e disponível, a nível
nacional, sobre a matéria em causa.
Tratando-se de um Relatório de abrangência nacional, o trabalho foi desenvolvido em
estreita colaboração com as Autoridades Regionais dos Açores e da Madeira, o que
exigiu uma articulação entre o ICNB e as respectivas Direcções Regionais de
Ambiente (Secretaria Regional do Ambiente e do Mar dos Açores e Secretaria
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais da Madeira), promovendo uma
aproximação e troca de experiências entre os serviços sem precedentes.
Expresso, assim um merecido reconhecimento a todos quantos colaboraram no
desenvolvimento deste trabalho:
Desde logo, à equipa de coordenação, repartida pelo ICNB e pelas Direcções
Regionais de Ambiente dos Açores e da Madeira, assim como a todos os restantes
colaboradores envolvidos.
À comunidade científica que correspondeu uma vez mais e de forma assinalável ao
desafio que lhe foi colocado, fornecendo informação imprescindível e enriquecedora
para o Relatório Nacional.
Uma palavra também para os interlocutores da Comissão Europeia e muito
particularmente do ETC/BD (European Topic Centre on Biological Diversity) pela
forma pronta e eficaz como sempre corresponderam às solicitações apresentadas pela
equipa de trabalho nacional.
Na sequência deste processo e decorrente da informação englobada no Relatório
Nacional, o ICNB decidiu elaborar o presente Relatório Executivo, igualmente em
colaboração com as Autoridades Regionais dos Açores e da Madeira, tendo como
ICNB Agosto de 2008
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principais objectivos analisar os resultados obtidos, identificar as principais lacunas de
conhecimento, apresentar algumas propostas de actuação para o futuro e, sobretudo,
lançar publicamente um debate sobre a matéria.
Apesar da devida ponderação que deve ser dada aos resultados obtidos, por razões
que são desenvolvidas neste Relatório e que se prendem com a natureza dos critérios
comunitários utilizados, eles merecem contudo ser alvo de uma séria reflexão, na
certeza de que a “manutenção das espécies e habitats num estado de conservação
favorável”, objectivo primeiro da Directiva Habitats, resulta de um esforço colectivo
entre o Estado e a sociedade civil.
O ICNB agradece assim vivamente a colaboração e empenhamento de todos os
intervenientes na elaboração do Relatório Nacional de Implementação da Directiva
Habitats (2001-2006), assim como do presente Relatório Executivo.

Tito Rosa
Presidente do ICNB
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1. ENQUADRAMENTO
Todos os Estados Membros da União Europeia têm obrigação jurídica de elaborar um
Relatório, de seis em seis anos, sobre a aplicação das disposições tomadas no âmbito
da Directiva Habitats (92/43/CEE).
A principal finalidade deste relatório é permitir uma avaliação adequada dos
progressos realizados, em especial do contributo da Rede Natura 2000 para a
concretização dos objectivos especificados no Artigo 3º da Directiva Habitats, no
período compreendido entre 2001-2006.
Artigo 3º
1. É criada uma rede ecológica europeia coerente de zonas especiais de preservação denominada «Natura
2000». Esta rede, formada por sítios que alojam tipos de habitats naturais constantes do anexo I e habitats
das espécies constantes do anexo II, deve assegurar a manutenção ou, se necessário, o restabelecimento
dos tipos de habitats naturais e dos das espécies em causa num estado de conservação favorável, na sua
área de repartição natural. A rede Natura 2000 compreende também as zonas de protecção especial
designadas pelos Estados-membros nos termos da Directiva 79//409/CEE.
2. Cada Estado-membro contribuirá para a constituição da rede Natura 2000 em função da representação no
seu território dos tipos de habitats naturais e dos habitats das espécies a que se refere o nº 1.
Cada Estado-membro designará para o efeito, nos termos do disposto no artigo 4º, sítios como zonas
especiais de conservação, tendo em conta os objectivos constantes do nº 1.
3. Sempre que o considerem necessário, os Estados-membros envidarão esforços para melhorar a coerência
ecológica da rede Natura 2000, mantendo e eventualmente desenvolvendo, elementos paisagísticos de
importância fundamental para a fauna e a flora selvagens a que se refere o anexo 10.

De acordo com o previsto no Artigo 17º da referida Directiva, este Relatório é de
abrangência nacional, devendo por isso integrar a informação relativa às Regiões
Biogeográficas em que Portugal se insere: a Mediterrânica, a Atlântica e a
Macaronésica, Mar Atlântico e Mar Macaronésico (ver Figura 1).

Artigo 17º
1. De seis em seis anos, a contar do termo do prazo previsto no artigo 23º, os Estados-membros elaborarão
um relatório sobre a aplicação das disposições tomadas no âmbito da presente directiva. Este relatório
compreenderá nomeadamente informações relativas às medidas de conservação referidas no nº 1 do artigo
6º, bem como a avaliação da incidência dessas medidas sobre o estado de conservação dos tipos de habitat
do anexo I e das espécies do anexo II e os principais resultados da vigilância referida no artigo 11º. Este
relatório, conforme ao modelo do relatório elaborado pelo comité, será enviado à Comissão e posto à
disposição do público.
2. A Comissão elaborará um relatório de síntese com base nos relatórios referidos no nº 1. Este relatório
comportará uma avaliação adequada dos progressos realizados e, em especial, do contributo da rede Natura
2000 para a realização dos objectivos especificados no artigo 3º. A parte do projecto de relatório relativa às
informações fornecidas por um Estado-membro será apresentada para verificação às autoridades
competentes do Estado-membro em causa. A versão definitiva do relatório será publicada pela Comissão,
após ter sido submetida ao comité e o mais tardar dois anos após a recepção dos relatórios referidos no nº 1,
e enviada aos Estados-membros, ao Parlamento, ao Conselho e ao Comité Económico e Social.
3. Os Estados-membros poderão assinalar as zonas designadas ao abrigo desta directiva com painéis
comunitários elaborados para o efeito pelo comité.
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Figura 1 – Mapa das Regiões Biogeográficas em que Portugal se insere: Mediterrânica, Atlântica e
1
Macaronésica, Mar Atlântico e Mar Macaronésico .

Abrangendo a globalidade do território dos Estados-membros da União Europeia, este
processo irá dar origem a um relatório global da União, onde será perceptível o nível
de aplicação da Directiva em todo o espaço comunitário. Para coordenar a elaboração
dos relatórios dos vários Estados-membros a Comissão Europeia e o ETC/BD
(European Topic Centre on Biological Diversity) prepararam documentos orientadores,
formulários, bases de dados entre outros elementos.
Tendo a Directiva Habitats entrado em vigor em 1994, o primeiro Relatório Nacional de
Implementação da Directiva reportou-se ao período 1994-2000. O Relatório Nacional
referente ao periodo 2001-2006, recentemente submetido por Portugal à Comissão
Europeia (e a partir do qual se elaborou o presente Relatório Executivo) constitui, no
entanto, o primeiro a ser elaborado segundo formulários objectivos a serem
preenchidos para cada espécie e habitat natural, pelo que constitui a situação de
referência para futuros relatórios.
Os trabalhos relativos à elaboração do referido Relatório Nacional, disponível para
consulta no portal do ICNB, decorreram entre Fevereiro de 2007 e Fevereiro de 2008,
conforme processo descrito no capítulo relativo à metodologia.

1

O limite entre as regiões Atlântica e Mediterrânica corresponde ao limite constante da carta de regiões
biogeográficas da União Europeia. Os limites exteriores das regiões marinhas correspondem aos da
Zona Económica Exclusiva de Portugal.
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O presente Relatório Executivo tem assim como principais objectivos apresentar a
metodologia adoptada na elaboração do Relatório Nacional, analisar os principais
resultados obtidos e apresentar algumas propostas de actuação futuras.
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2. METODOLOGIA
2.1. Orgânica e funcionamento do projecto
Com vista ao cumprimento desta obrigação comunitária, competiu ao ICNB, enquanto
Autoridade nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, a
coordenação nacional da elaboração do Relatório, em estreita colaboração com as
autoridades regionais dos Açores e da Madeira.
Neste sentido, foi criado no ICNB um grupo de trabalho2 constituído por
coordenadores gerais, coordenadores temáticos (formulário A; espécies da flora;
espécies da fauna; habitats naturais) e colaboradores, na sua maior parte técnicos do
ICNB e alguns prestadores de serviços deste Instituto.
Este grupo de trabalho articulou a sua actividade com representantes designados
pelas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a quem competiu a compilação e
validação da informação relativa a espécies da flora e da fauna e habitats naturais
que ocorrem nas Regiões Macaronésica e Mar Macaronésico.
Na Ficha Técnica englobada neste relatório é apresentada a equipa de projecto com
referência aos diversos níveis de coordenação, dela constando ainda a lista de todos
os colaboradores (Anexo 1).
2.2. Formato do Relatório Nacional
A estrutura deste relatório obedece ao formato previamente definido pela Comissão
Europeia, em colaboração com os Estados Membros (General reporting format for the
2001-2006 report, DOCHAB04-03/03-VER.3): a cada habitat natural ou espécie da
flora ou da fauna, constantes nos anexos I, II, IV ou V da Directiva Habitats,
corresponde uma ficha própria (formulários B e C relativos a espécies, e D e E a
habitats, que, juntamente com o formulário A, constituem o Anexo 2) e mapas de
distribuição e “range” (ver definição em 2.4.2.).
Relativamente a “range”, “população” e “área ocupada” existem nos formulários
campos sobre a qualidade dos dados, datas e períodos, tendências e respectivas
causas. Para além destes campos, os formulários contemplam outros campos
genéricos relativos às pressões actuais e ameaças futuras3, perspectivas futuras,
habitat adequado para a espécie, valores de referência e avaliação global do estado
de conservação dos valores naturais.
Apesar de os formulários preverem a indicação da avaliação global (de cada espécie
da flora e da fauna e de cada habitat natural), separadamente para o território nacional
e para as áreas que fazem parte da Rede Natura 2000, sendo esta última
possibilidade opcional, apenas foram respondidos os campos referentes ao território
nacional.

2

Grupo de trabalho constituído por Despacho do Presidente do ICNB nº 31, de 5 de Fevereiro de 2007
e respectiva Adenda, de 12 de Fevereiro de 2007.
3
Para o preenchimento dos campos sobre Pressões e Ameaças foi fornecida pela Comissão Europeia
uma listagem que se apresenta no Anexo 3.
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Faz ainda parte deste Relatório, o formulário A, com informação de carácter genérico
sobre ordenamento e gestão dos Sítios de Importância Comunitária (SIC), medidas de
conservação desenvolvidas e monitorização, entre outras (ver Anexo 2).
2.3. Recolha da informação de base
Uma das primeiras medidas consistiu em elaborar a lista de referência a utilizar no
Relatório Nacional, com indicação de todos os habitats naturais e espécies da flora e
da fauna (anexos II, IV, V) que ocorrem em todas as Regiões Biogeográficas em que
Portugal se insere. Esta lista de referência foi ultimada em articulação com as Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira (Anexo 4).
Do ponto de vista metodológico, definiu-se como premissa desenvolver um processo
de recolha e sistematização da informação já existente e disponível sobre a
distribuição e estado de conservação das espécies e habitats, não tendo sido
considerado viável recorrer à obtenção de nova informação, em tempo útil, face ao
prazo de desenvolvimento do projecto.
Relativamente à informação sobre espécies e habitats do Continente, para além do
conhecimento existente no ICNB, publicado e não publicado (designadamente
relatórios técnicos, artigos científicos, registos de campo), constituíram importantes
fontes de informação de base, o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral
et al. 2005), o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN 2006), o Atlas dos Bivalves
de Portugal Continental (Reis 2006) e o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal
(Loureiro et al. em preparação).
Com o objectivo de permitir a consulta da informação sistematizada, foi criada uma
página na Internet www.icn.pt/reldhabitats, onde, a partir de 20 de Junho de 2007,
foram gradualmente disponibilizadas as fichas e mapas de espécies e habitats.
Relativamente ao continente e tendo em vista recolher o máximo de informação
relevante sobre a matéria, o ICNB desenvolveu um processo de consulta e
participação alargada a universidades e centros de investigação, outras instituições da
administração e ONGA. Foram assim notificadas desta consulta cerca de 60
instituições nacionais (Anexo 5).
Simultaneamente, foi também desenvolvido um processo de consulta directa a
especialistas, reconhecidamente detentores de informação sobre a matéria em causa,
publicada ou não.
Foram ainda realizadas 4 sessões de trabalho técnico sobre “Habitats Naturais”, em
Setembro de 2007, para as quais foram convidados alguns peritos externos ao ICNB
(ver Ficha técnica), detentores de informação relevante sobre a distribuição e estado
de conservação destes valores naturais (17 a 20 Setembro de 2007).
Na Região Autónoma dos Açores o trabalho foi coordenado e validado pela Direcção
Regional do Ambiente enquanto entidade da Secretaria Regional do Ambiente e do
Mar, tendo como colaboradores na elaboração das fichas o Gabinete de Ecologia
Vegetal e Aplicada (GEVA; Intergraph Registered Research Laboratory, Departamento
de Ciências Agrárias, Universidade dos Açores) para a flora e habitats terrestres e o
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Departamento de Oceanografia e Pescas (da mesma Universidade) para a fauna e
habitats marinhos.
Na Região Autónoma da Madeira, o trabalho foi coordenado pela Direcção Regional
do Ambiente enquanto entidade da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, tendo como colaboradores na elaboração das fichas outros serviços da
própria Secretaria Regional e entidades externas nomeadamente o Serviço do Parque
Natural da Madeira para os mamíferos terrestres, mamíferos marinhos e répteis, o
Jardim Botânico da Madeira para a flora e o Museu da Baleia para os cetáceos.
Ainda no que diz respeito às Regiões da Macaronésia, após uma fase inicial de
recolha de informação de base feita pelos técnicos dos Açores e da Madeira, foi
necessário desenvolver uma fase de concertação, com o objectivo de obter uma
resposta única para as espécies e habitats que ocorrem simultaneamente nos dois
arquipélagos.
Com base nos contributos recolhidos foi realizada uma revisão global de toda a
informação relativa à distribuição e estado de conservação das espécies e habitats
naturais nas regiões biogeográficas em análise.
2.4. Critérios e procedimentos
Foram definidos a nível nacional vários critérios e procedimentos a adoptar na
elaboração do Relatório Nacional, no que se refere à produção de cartografia,
clarificação dos conceitos a utilizar, preenchimento dos formulários, orientações para
determinação dos valores de referência e avaliação global, e ainda instruções para o
carregamento da base de dados. Estes critérios e procedimentos fazem parte de uma
série de documentos de apoio especificamente produzidos pela equipa do projecto,
dos quais se apresentam os mais relevantes no Anexo 6; no mesmo anexo
apresentam-se as normas interpretativas e processos comuns de aplicação de cada
conceito.
2.4.1. Cartografia
Por indicação da Comissão Europeia, foi necessário apresentar um mapa de
distribuição e um mapa de "range" para cada espécie e habitat, com informação sobre
a sua ocorrência na totalidade das regiões biogeográficas.
As características do território Português, com uma significativa separação geográfica
entre o território continental e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e
ainda entre estas últimas, assim como a utilização de sistemas de projecção distintos
na produção dos mapas respectivos, acarretou sérias dificuldades relativamente à
elaboração de mapas únicos nacionais.
Relativamente à informação geográfica, nos mapas das espécies e habitats que
apenas ocorrem em Portugal continental foi usado o sistema de projecção Lambert
Azimuthal Equal Area (LAEA5210), conforme recomendação da Comissão Europeia.
Quanto aos mapas com informação da Macaronésia, com o objectivo de assegurar o
rigor da informação geográfica, foi decidido recorrer a 4 sistemas de projecção e
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coordenadas locais, tendo a Comissão Europeia sido informada desta decisão. Assim,
nos casos de espécies e habitats que apenas ocorrem numa das seguintes 4 unidades
geográficas definidas (Açores - Grupo Central, Açores - Grupo Ocidental, Açores –
Grupo Oriental, Madeira) recorreu-se a sistemas de projecção locais.
Nos casos de espécies e habitats que ocorrem em pelo menos duas das 5 unidades
geográficas anteriormente referidas, foi adoptado o sistema de projecção World
Geodetic System 84 (WGS84).
Como regra, a informação geográfica sobre a distribuição de espécies e habitats foi
apresentada em quadrículas UTM (Universal Transverse Mercator) 10x10 km.
Constituíram excepção a esta regra algumas espécies de carnívoros (Genetta genetta,
Herpestes ichneumon e Mustela putorius), cujos mapas foram construídos com base
na grelha UTM 50x50 km e a informação sobre espécies da flora e habitats terrestres
dos Açores, que foi apresentada em quadrículas UTM 1x1 km (assunto desenvolvido
no capítulo 4.).
2.4.2. Aplicação de conceitos
O primeiro conceito que necessitou de alguma clarificação foi o de “range” (definido no
Relatório Nacional por região biogeográfica), tendo em vista a sua utilização de uma
forma coerente.
Assim, entende-se como “range” de uma espécie ou de um habitat natural (capítulo
2.3. dos formulários B e D), “a área que engloba todos os locais de ocorrência
conhecida da espécie (e do seu habitat) ou do habitat natural”.
Uma vez que o “range” é definido a partir dos mapas de distribuição, considerou-se
para estes o seguinte:
- são mapas de ocorrência observada, que incluem as localizações precisas e os
territórios onde se confirma a presença da espécie/habitat;
- pretendem retratar a situação actual, pelo que devem representar a mais
recente informação disponível; no caso da informação ser insuficiente e
fragmentada, é aceitável incluir dados validados posteriores a 1990 (com
excepções, conforme referido em 2.4.3.);
- apresentam-se sob a forma de quadrículas UTM 10x10 km, independentemente
da informação de base disponível (também aqui se verificaram excepções,
conforme já referido em 2.4.1).
Para o traçado do “range” utilizaram-se as seguintes orientações::
a) Perante a existência de dados observados e cartografados
-

o “range” deve corresponder ao “mínimo polígono convexo” (o polígono mais
pequeno no qual não há ângulos internos que excedam os 180º e que contém
todos os locais de ocorrência da espécie); este método de determinação do
“range” também se deve aplicar a espécies e habitats naturais com ocorrência
linear;
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o “range” pode ser contínuo (um único polígono) ou descontínuo (mais do que
um polígono); podem ser eliminadas descontinuidades ou disjunções no interior
das áreas globais de distribuição dos taxa, tendo por base oconhecimento
sobre a ecologia das espécies e a corologia dos habitats;
recomendou-se ainda a exclusão de grandes áreas de habitat claramente
inadequado para a espécie, identificadas à escala geográfica nacional4, assim
como descontinuidades que correspondessem a zonas sem conectividade entre
áreas em que a espécie/habitat ocorre, ou seja, onde se verificasse uma clara
separação geográfica, à escala do território nacional5 e, ainda, áreas em
território de Espanha.

b) Perante informação cartográfica incompleta
-

o mapa do “range” pode também abranger áreas para as quais exista
conhecimento fidedigno da ocorrência de uma espécie ou habitat natural
(informação de peritos); quando a presença de uma espécie/habitat esteja
confirmada para um dado SIC, mesmo que não se possua informação
cartográfica precisa, o mesmo SIC deve ser englobado pelo traçado do “range”.

Para o caso concreto das espécies, estipulou-se ainda o seguinte:
- o “range” deve englobar áreas para as quais se confirme uma ocupação
sazonal ou uma utilização restrita a um qualquer momento do seu ciclo de vida
(e, por isso, não necessariamente utilizadas em permanência);
- áreas de ocorrências esporádica ou ocasional não devem ser englobadas no
“range”;
- apenas deve ser considerado o “range natural”, implicando a exclusão das
áreas de ocorrência em que uma espécie tenha sido introduzida (e.g. Lacerta
dugesii, endémica da Madeira, foi introduzida nos Açores e no Continente);
- para as espécies marinhas, tais como cetáceos e répteis, considerou-se que o
“range” deve corresponder à área da Zona Económica Exclusiva (ZEE), com
excepção da espécie Phocoena phocoena, espécie tipicamente costeira, cujo
“range” corresponde à área da plataforma continental.
Para elaboração dos mapas de distribuição e “range” contribuiu informação recolhida
no período 1990-2006, já que a década de 90 correspondeu a um período de grande
produção de informação a nível nacional que não se deveria negligenciar.
Excepcionalmente, e para alguns habitats naturais e espécies (nomeadamente alguns
invertebrados), foi considerado um intervalo mais alargado (1980-2006), atendendo
aos escassos dados disponíveis para o período mais recente.
Para além disso, informação anterior ao período 1990-2006 foi igualmente analisada,
tendo contribuído para a determinação de tendências (e.g. "range", população, área do
habitat), pressões e ameaças.

4

Exemplos: as zonas de mar para as espécies terrestres, o habitat terrestre entre os grandes estuários
para espécies aquáticas e zonas terrestres para mamíferos marinhos.
5
Exemplo: no caso de Macroprotodon cuculatus, cuja distribuição conhecida compreende duas áreas
claramente separadas à escala do território nacional – do sul do país até à zona da Beira Baixa e a
norte do rio Douro – foi excluída a área entre essas manchas.
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Relativamente ao conceito de “tamanho de população” (2.4.1. do formulário B) de
uma dada espécie da flora ou da fauna, o mesmo foi definido como “o número total de
indivíduos que ocorre em cada uma das regiões biogeográficas”, sendo ainda
importante considerar o seguinte:
- deve ser apresentado na forma de um intervalo (valores mínimo e máximo); no
entanto, apesar de nalguns casos existir informação mais precisa para a
estimativa da população, nomeadamente para algumas espécies da flora, este
valor deve ser apresentado como valor mínimo;
- o resultado pode ser apresentado recorrendo a várias unidades, quer entre
grupos taxonómicos quer dentro do mesmo grupo (por exemplo, pode indicar-se
a população de uma espécie da fauna em número de indivíduos, ou, como no
caso do lobo, em número de alcateias); sempre que possível deve usar-se a
mesma unidade para cada espécie;
- podem usar-se dados observados (censos, inventários, prospecções dirigidas,
registos avulsos), resultantes de uma estimativa, ou do conhecimento de
peritos;
- pretendendo-se considerar a população actual (devendo ser utilizada a
informação mais recente disponível), a informação sobre a mesma pode ser
reportada a uma data ou a um período de tempo; no caso da informação ser
insuficiente para o período 2001-2006, definiu-se a possibilidade de serem
considerados dados validados posteriores a 1990.
Relativamente ao conceito de Habitat de uma espécie (2.5. do formulário B), o
mesmo deve ser entendido como a área total de habitat(s) ocupado(s) pela espécie,
existente(s) na região biogeográfica (em km2), calculado(s) a partir da área de
distribuição.
Como Habitat adequado (2.7.3. do formulário B) considerou-se a área total de
habitat(s) ocupado(s) por uma espécie, acrescida da área de habitat favorável (ainda
que) não ocupada, existente na região biogeográfica, em km2.
2.4.3. Perspectivas futuras
Os formulários das espécies da flora e fauna (formulário B) englobam um campo sobre
“perspectivas futuras” (2.6.), relativamente ao qual a Comissão apenas apresentou
uma curta definição:
1 – Boas perspectivas (espécies que se perspectiva que sobrevivam e
prosperem/”species expected to survive and prosper”)
2 – Reduzidas perspectivas (espécies que enfrentarão dificuldades de sobrevivência a
menos que as condições se alterem/”species likely to struggle unless conditions
change”)
3 – Más perspectivas (viabilidade a longo prazo ameaçada; espécies que
possivelmente se extinguirão/”long-term viability at risk; species likely to become
extinct”)
É também contemplada a hipótese das perspectivas futuras serem “Desconhecidas”.
Para apoiar a utilização destas classes de perspectivas futuras, a coordenação do
projecto elaborou algumas orientações para que o raciocínio a seguir na sua selecção
se baseasse em aspectos sobre a população e/ou habitat da espécie, os impactes e
actividades e as medidas de conservação, conforme consta do Anexo 6.
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Apesar do esforço em uniformizar as respostas a este campo, considera-se ser um
dos que transporta um maior grau de subjectividade que não foi possível ultrapassar
completamente no Relatório Nacional. As implicações de tal facto serão analisadas
mais à frente.
2.4.4. Valores favoráveis de referência
Para melhor esclarecimento dos parâmetros considerados como valores favoráveis de
referência foi aconselhada a todos os intervenientes na elaboração do Relatório
Nacional a análise prévia dos seguintes documentos produzidos pela Comissão, os
quais foram colocados no endereço electrónico criado para disponibilização da
informação relativa a este Relatório:
- Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats
Directive: explanatory notes & guidelines (October 2006)
- Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats
Directive: Addendum # 2 to the Explanatory Notes and Guidelines.
Por outro lado, foi também produzido pela coordenação do projecto um documento de
apoio sobre esta matéria, denominado “Orientações para a determinação dos Valores
de Referência e Avaliação Global de espécies e habitats” (ver Anexo 6).
Uma vez que os valores favoráveis de referência (2.7.1. e 2.7.2. do formulário B,
para espécies, e 2.5.1. e 2.5.2. do formulário D, para habitats naturais) devem
entender-se como “os valores que garantem a viabilidade da espécie/habitat a longo
prazo, num estado de conservação favorável”, remeteu-se para a própria Directiva
Habitats a definição dos conceitos inerentes a esta matéria.
Por indicação da Comissão Europeia, os valores favoráveis de referência para o
“range”, para a população e para a área ocupada pelo habitat, não podem ser
inferiores aos valores que as populações/habitats apresentavam na data em que a
Directiva entrou em vigor em cada Estado Membro o que, no caso de Portugal, se
verificou no ano de 1994. À semelhança dos restantes campos, também os valores de
referência são apresentados por região biogeográfica.
Está em causa a apresentação dos seguintes valores de referência: “range” favorável
de referência (para habitats naturais e espécies), população favorável de referência
(para espécies) e área ocupada favorável de referência (para habitats naturais).
A análise dos diferentes valores favoráveis de referência deve ter em atenção os
seguintes aspectos:
•

“Range” favorável de referência - espécies da flora e da fauna e habitats
naturais

- deve ser suficientemente grande para a sobrevivência a longo prazo (fenómenos
previsíveis e imprevisíveis);
- deve ter em consideração as questões relacionadas com a dinâmica espacial e a
mobilidade (rotas migratórias e corredores de dispersão;
- deve abranger a área dentro da qual todas as variações ecológicas significativas se
incluem (áreas de diferentes populações ou núcleos).
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População favorável de referência - espécies da flora e da fauna

- deve ser suficientemente grande para absorver as flutuações naturais e permitir uma
adequada estrutura populacional;
- deve ser o valor necessário para garantir a viabilidade da espécie a longo prazo.
• Área ocupada favorável de referência - habitats naturais
- deve abranger a superfície considerada como a mínima necessária para assegurar a
viabilidade a longo prazo;
- deve incluir todas as formas de variação natural (subtipos, sintaxa, variantes
ecológicas);
- deve incluir áreas para a recuperação e o desenvolvimento desse tipo de habitat,
quando a cobertura actual não for suficiente;
- os padrões de distribuição devem permitir as trocas genéticas entre as populações
das espécies típicas.
Para apresentação dos valores favoráveis de referência acima indicados podem ser
usados dois procedimentos:
1) Os valores de referência são indicados numericamente para cada uma das
situações.
2) Em alternativa, e face à falta de informação disponível sobre a matéria, comum
a muitos Estados-membros, para se estabelecerem numericamente os valores
de referência para as situações pretendidas, a Comissão Europeia e o Centro
Temático Europeu (ETC/BD) propuseram uma simplificação da tarefa, ao
estabelecer uma metodologia que se baseia fundamentalmente numa
comparação dos valores de referência a indicar com os valores actuais
reportados.6
Considerando-se esta segunda alternativa, as opções de resposta possíveis são:
- “Aproximadamente igual a”
- “Maior que”
- “Muito maior que”
- “Menor que”
Excepto para o “range” favorável de referência, para o qual não é possível usar a
opção “menor que”.
De salientar que não foi definido pela Comissão e ETC/BD qualquer critério para
distinguir entre “maior que” e “muito maior que” o que atribui a este procedimento um
elevado grau de subjectividade. Acresce que a ordem de grandeza dos valores que
caracterizam as espécies e habitats naturais apresenta grandes variações entre si, o
que dificulta a definição e aplicação deste critério.
6

Entendam-se como valores actuais os que foram inscritos no Relatório Nacional, nos campos
respectivos. Os valores do “range”, da população e da área ocupada pelo habitat, referidos neste
Relatório, devem assim funcionar como valores de “charneira”. No caso da população de referência de
uma espécie as opções de resposta referem-se ao valor actual da população máxima.
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2.4.5. Avaliação Global
O capítulo 2.8 do formulário das espécies e o capítulo 2.6 dos habitats naturais dizem
respeito a uma avaliação global relativamente ao estado de conservação de uma
dada espécie/habitat natural, no período a que se reporta o Relatório Nacional (20012006). Neste âmbito são consideradas as seguintes classes:
‘Favorável’ (verde) FV - é expectável que a espécie ou o habitat prospere sem
qualquer alteração às medidas de gestão existentes;
‘Desfavorável - Inadequado’ (amarelo) U1 - o habitat natural ou a espécie
estão em perigo de extinção (pelo menos ao nível local)7; sendo necessária uma
alteração das medidas de gestão praticadas;
’Desfavorável - Mau’ (vermelho) U2 - o habitat natural ou a espécie estão em
perigo de extinção (pelo menos ao nível local) 7, a um nível superior ao da categoria
anterior;
‘Desconhecido’ (cinzento) XX - não se conhece o estado de conservação.
Como ferramenta de apoio, a Comissão e o ETC/BD produziram duas matrizes para
preenchimento, uma referente às espécies (ANNEX C – Assessing conservation status
of a SPECIES – general evaluation matrix) e outra aos habitats naturais (ANNEX E –
Assessing conservation status of a HABITAT type – general evaluation matrix).
Foi realçado que, no caso das espécies da fauna (vertebrados), o resultado da
avaliação global deve ser confrontado com o estatuto de conservação atribuído a cada
uma delas conforme o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.
2005). As categorias da IUCN e as três classes usadas para avaliar o estado de
conservação favorável estão claramente relacionadas, baseando-se em interpretações
de dados semelhantes, apesar de não ser correcto fazer uma correlação directa8.
Para apoiar e uniformizar, tanto quanto possível, as respostas aos diferentes
parâmetros no Relatório Nacional, foi preparado um documento orientador
apresentado no Anexo 6.
Uma vez que o exercício sobre a avaliação global, tal como sobre os valores
favoráveis de referência, decorreu após o preenchimento dos restantes campos dos
formulários para todas as espécies e habitats naturais (conforme indicado no ponto
2.5.), e com vista a simplificar a tarefa a desenvolver, foram preparados pela equipa do
projecto dois formulários, um para habitats naturais e outro para espécies, relativos
apenas a estes dois aspectos. Solicitou-se que nestes formulários fossem
7

Caso se possua informação adequada, poderão ainda ser acrescentados às classes U1 e U2 os
símbolos “+” ou “ – “ para indicar melhoria ou deterioração do estatuto seleccionado (por exemplo, “U1+”
significa estatuto de conservação desfavorável – inadequado mas a melhorar e “U1-“ estatuto de
conservação desfavorável – inadequado e a deteriorar”.
8
Por exemplo, uma espécie avaliada como CR (criticamente em perigo, pelos critérios da IUCN) será,
muito provavelmente, avaliada como ’Desfavorável - Mau’ (vermelho). No entanto, espécies avaliadas
como vulneráveis (VU) podem corresponder a qualquer uma das outras classes dependendo da
situação.
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apresentadas, embora de forma sucinta, as justificações que conduziram ao resultado
final.
A avaliação global do estado de conservação das espécies e habitats naturais
constitui, sem dúvida, o resultado mais importante do Relatório Nacional, derivando
directamente de todo o conjunto de informação englobada no mesmo, acrescida de
outra informação existente em fontes de natureza diversa. A sua relevância decorre
fundamentalmente das evidentes implicações que a sua análise permite,
nomeadamente para o estabelecimento de medidas e acções (com indicação das
respectivas prioridades) a desenvolver no âmbito da conservação da biodiversidade a
nível nacional.
2.5. Carregamento da Base de Dados (CDR)
No cumprimento dos procedimentos definidos pela Comissão, toda a informação foi
carregada na base de dados europeia especificamente criada para o efeito na Internet
(Central Data Repository - CDR of Reportnet).
O carregamento da informação relativa às espécies e habitats que só ocorrem nas
Regiões Macaronésica e Mar Macaronésico foi assegurado pelas Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira, competindo ao ICNB o carregamento da restante
informação.
Na base de dados europeia foram preenchidos formulários referentes a 99 habitats
naturais e 347 espécies da flora e da fauna, com informação sobre a sua ocorrência
nas regiões biogeográficas abrangidas pelo território português. De acordo com a
informação disponível, foram ainda carregados na base de dados mapas de
distribuição e “range” das espécies e habitats inscritos nos Anexos I, II, IV e V da
Directiva Habitats.
Foi igualmente preenchido o formulário A relativo a informação de carácter genérico
sobre a implementação da Directiva Habitats, e sobre o ordenamento e gestão dos
Sítios de Importância Comunitária (SIC).
Tendo sido compilada informação que excedeu as exigências da Comissão Europeia,
foi decidido pela coordenação carregar também nesta base de dados todas as fichas
com a informação de base, a qual integra a fundamentação técnica das respostas
apresentadas. Estas fichas, em formato PDF, foram agrupadas em 3 pastas relativas a
habitats, espécies da fauna e espécies da flora, e carregadas em formato compactado
na base de dados.

2.6. Processo de submissão do Relatório Nacional
Conforme compromisso anteriormente estabelecido, a primeira versão do Relatório
Nacional foi submetida à Comissão Europeia (electronicamente) a 30 de Novembro de
2007. Dada a complexidade da matéria em causa (agravada pela falta de informação
disponível), a compilação e preenchimento da informação sobre os valores favoráveis
de referência (2.7.1 e 2.7.2 dos formulário B e 2.5.1 e 2.5.2 do formulário D) e sobre a
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avaliação global (campo 2.6 dos formulário B e D), foram remetidas para uma segunda
fase dos trabalhos (Jan-Fev 2008).
Após recepção do relatório preliminar de apreciação preparado pelo ETC/BD, foi
efectuada uma revisão da proposta inicial, tendo a sua segunda versão sido submetida
à Comissão em 27 de Dezembro de 2007.
Consequentemente, após recepção do relatório de “Quality Assessment” elaborado
pelo ETC/BD, foram realizadas clarificações e correcções adicionais à informação
anteriormente carregada na base de dados (ficheiros XML e cartografia), e
preenchidos os formulários com os resultados da determinação de valores de
referência e avaliação global, tendo sido submetida a versão final do Relatório
Nacional em 25 de Fevereiro de 2008.
De referir que o período disponível para a 2ª fase dos trabalhos de revisão e correcção
do Relatório Nacional, não permitiu desenvolver a determinação dos valores
favoráveis de referência e da avaliação global para as espécies da flora do território
continental.
Tendo em conta as questões entretanto apresentadas pela Comissão Europeia
relativamente ao conteúdo do Relatório Nacional (Relatório de Quality Assessment
“Report under Article 17 of Council Directiva 92/43/EEC, First QA/QC Report Portugal,
Jan 2008”), foi elaborado um outro relatório com as principais justificações e
correcções entretanto efectuadas na base de dados, enviado à Comissão em Março
de 2008 (Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats (92/43/CEE)
relativo ao período 2001-2006, Portugal: Complemento à informação carregada na
base de dados europeia: http://cdr.eionet.europa.eu/pt/eu/art17/envrffba em 25 de
Fevereiro de 2008).
Em finais de Abril de 2008 e após uma nova apreciação global da informação
produzida e enviada por Portugal, a Comissão solicitou a revisão de dois documentos,
“Checklist of habitats and species and their overall conservation status” e “Article 17
report – National Summary: PORTUGAL”. Os comentários e correcções relativos a
estes dois documentos foram enviados à Comissão e ao ETC/BD a 19 de Maio de
2008.
2.7. Divulgação
A versão final dos relatórios dos Estados Membros já está disponibilizada pela
Comissão Europeia na Internet no mesmo endereço electrónico usado para fazer o
carregamento da base de dados CDR.
Conforme referido anteriormente, foi criada pelo ICNB uma página na Internet
www.icn.pt/reldhabitats, onde a partir de 20 de Junho de 2007 foram gradualmente
disponibilizadas as fichas e mapas de espécies e habitats, tendo em vista divulgar e
recolher contributos para a elaboração do Relatório Nacional. Assim, a informação tal
como carregada na base de dados europeia com apresentação de fichas e mapas
para os habitats naturais e espécies da flora e da fauna considerados, ficará
igualmente disponível no portal do ICNB (através do endereço: www.icnb.pt/).

ICNB Agosto de 2008

20

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Metodologia

Ainda no que diz respeito à divulgação do Relatório Nacional, está também prevista a
publicação de uma brochura, com destaque para os principais resultados obtidos.
2.8. Análise de resultados
A análise dos resultados do Relatório Nacional e que é agora apresentada neste
Relatório Executivo, foi desenvolvida a partir da Base de Dados Access fornecida pelo
ETC/BD, contendo a informação reportada através da base de dados europeia (CDR).
Tendo sido detectados alguns erros na informação contida na Base de Dados Access
originados por falhas no carregamento da base de dados europeia (CDR), essas
situações foram corrigidas ao nível do tratamento dos resultados (ver Anexo 7).
Tendo em conta os critérios estabelecidos pela Comissão Europeia, não foram
contabilizadas, para efeitos de análise de resultados, as espécies extintas ou
provavelmente extintas antes da entrada em vigor da Directiva Habitats (1994 para o
caso de Portugal), designadas como PEX, bem como espécies que ocorrem
ocasionalmente no nosso país, designadas como OCC.
Para todos os grupos analisados (flora, fauna, habitats), e tendo em vista permitir uma
análise mais detalhada dos resultados obtidos, adoptou-se a “organização”
taxonómica apresentada pela Comissão Europeia nos documentos “Checklist of
habitats reported and their overall conservation status” e “Article 17 Report – National
Summary: PORTUGAL. Versão 2”:
No caso dos mamíferos foi ainda adoptada uma subdivisão em três grupos:
quirópteros, mamíferos marinhos e outros mamíferos, face às especificidades das
espécies envolvidas9. Os grupos resultantes desta organização dos diferentes taxa
considerados apresentam um número de espécies e habitats naturais diferente. O
universo de análise é assim muito variável, existindo por exemplo um grupo de
turfeiras com apenas 2 habitats naturais e um grupo de quirópteros com 24 espécies.
Este universo de análise é igualmente variável em cada uma das regiões
biogeográficas consideradas e ainda para cada um dos parâmetros considerados, já
que apenas se considera para cada parâmetro (por exemplo tendência do “range”) as
espécies/habitats naturais relativamente às quais foi reportada informação. Esta
situação é bem visível nos diferentes gráficos que integram o capítulo dos resultados.

Na região biogeográfica Mediterrânica o roaz, Tursiops truncatus, foi incluído no grupo dos “outros
mamíferos” por ser a única espécie marinha considerada nesta região.
9
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3. RESULTADOS
Como corolário do trabalho desenvolvido para elaboração do Relatório Nacional, foi
actualizada a lista taxonómica de referência relativamente a habitats naturais e
espécies da flora e da fauna que ocorrem nas regiões biogeográficas abrangidas pelo
território Português (ver Anexo 4).
3.1. Região Biogeográfica Mediterrânica
Para a região Mediterrânica, das 123 espécies relatadas, cinco espécies da flora não
foram incluídas na análise, por não existirem registos da sua ocorrência desde a data
de implementação da Directiva, integrando como tal o grupo das espécies PEX (ver
Tabela 1). Duas delas - Apium repens e Armeria velutina – são consideradas
provavelmente extintas embora haja ainda a expectativa da sua redescoberta, não
reunindo para já um consenso no meio científico quanto à sua extinção.
No caso da fauna, foi excluído da análise somente o esturjão Acipenser sturio, o qual,
segundo o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (Cabral et al. 2005), está
dado como “regionalmente extinto”, sendo as últimas referências de reprodução de
finais dos anos 70 para o rio Douro e início da década de 80 para o rio Guadiana
(Almaça & Elvira 2000), datas anteriores à entrada em vigor da Directiva Habitats.

Total relatado
FAUNA

91

Espécies PEX
Acipenser sturio

Total analisado
90

Apium repens
FLORA

123

Armeria neglecta
Armeria velutina

118

Astragalus algarbiensis
Euphrasia mendonçae
Tabela 1 - Número de espécies da fauna e da flora relatadas e analisadas,
com indicação das espécies com estatuto PEX

Assim, na análise de dados da região Mediterrânica foram consideradas:
- 90 espécies da fauna (11 artrópodes, quatro moluscos, 20 peixes, 11 anfíbios,
oito répteis, 24 quirópteros e 12 “outros mamíferos”);
- 118 espécies da flora (sete espécies não vasculares, seis pteridófitas, 105
espermatófitas);
- 84 habitats naturais (14 habitats costeiros e halófilos, 11 habitats dunares, 12
habitats de água doce, cinco charnecas e matos, oito matos esclerófilos, 10
formações herbáceas, duas turfeiras, seis habitats rochosos, 16 habitats
florestais).
3.1.1. “Range”
Foi possível definir o "range" para a grande maioria das espécies da fauna e para a
totalidade dos habitats naturais e espécies da flora (Tabela 2).
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"Range" estimado
Nº
espécies/habitats
Fauna (90)

Resultados/RB Mediterrânica

"Range" desconhecido

%

Nº
espécies/habitats

%

87

96,7

3

3,3

Flora (118)

118

100

0

0

Habitats (84)

84

100

0

0

Tabela 2 – Espécies da fauna e da flora e habitats naturais com
“range” estimado e desconhecido

No caso da fauna, não foi traçado o "range" para os artrópodes Apteromantis aptera,
Coenagrion mercuriale e Proserpinus proserpina, devido à insuficiência de dados e à
escassez de conhecimentos sobre estas espécies.
Depois de 1986 grande parte das populações de lagostim-de-patas-brancas
Austropotamobius pallipes desapareceram e nenhum espécime foi capturado após
1999 (Bernardo et al. 2001a), apesar de terem sido realizadas acções de prospecção
em locais de anterior ocorrência, pelo que se pode falar no provável desaparecimento
da espécie (Bernardo et al. 2001a e 2001b). Por esta razão, considerou-se o seu
“range” como igual a zero e, como tal, incluído no “range” definido. Também para o
lince-ibérico Lynx pardinus, o “range” foi considerado igual a zero (0), uma vez que
não há evidência de animais residentes, considerando-se a espécie em situação de
pré-extinção.
Para avaliar a fiabilidade de determinação do "range", ou a forma como este se
aproxima da sua real expressão no território, deve necessariamente considerar-se o
parâmetro "qualidade dos dados". Ressalva-se esta questão, já que se optou por
definir o “range” mesmo em algumas situações de informação muito incompleta.
No conjunto da fauna é onde se verifica uma distribuição mais equitativa das três
tipologias (ver Figura 2). Contudo, importa reter que foi este o grupo com maior
incidência de dados de qualidade “muito incompleta” (36,5 %).
O grupo em que se verificou uma maior insuficiência de informação foi o dos
quirópteros (Figura 3), que representam 51,6 % do total da fauna com informação
“muito incompleta” (e 66,7 % do total de espécies dos quirópteros). Esta situação
deve-se à reduzida informação existente para os quirópteros não cavernícolas. Pelo
contrário, para os cavernícolas a qualidade dos dados foi sempre considerada boa, à
excepção do morcego-lanudo Myotis emarginatus, espécie para a qual só se conhece
uma colónia de criação numa gruta, tendo sido classificada como DD (informação
insuficiente) no âmbito do “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal “(Queiroz et al.
in Cabral et al. 2005). O morcego-rabudo Tadarida teniotis é a única espécie não
cavernícola para a qual a qualidade dos dados também foi considerada boa, por se
tratar de uma espécie que emite sons a baixa frequência, sendo os dados acústicos
conspícuos.
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"Range" estim ado - qualidade dos dados

36,4 %
27,1 %

Fauna (85)

36,5 %

8,5 %
61,9 %

Flora (118)
29,6 %

8,3 %
79,8 %

Habitats (84)
11,9 %
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Nº de espécies/ habitats
boa
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muito incompleta

Figura 2 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range" (nota: o total de
espécies e habitats não inclui os que têm "range" desconhecido). Qualidade dos
dados: boa - baseada em estudos intensivos /moderada - baseada em dados
parciais com alguma extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito
incompletos ou em opinião de peritos

O grupo dos mamíferos contém situações muito diferentes, com casos de espécies
com informação bastante detalhada e recente, resultante de monitorização intensiva,
como é o caso do lobo Canis lupus (com prospecção das quadrículas UTM 10x10 km
consideradas de ocorrência provável na área de distribuição da espécie, entre 2002 e
2003), e espécies como a geneta Genetta genetta, com distribuição conhecida por
todo o território do Continente, mas para a qual não estão disponíveis e organizados
dados sobre a sua distribuição.
Por outro lado, para a totalidade dos anfíbios e répteis a informação considera-se de
boa qualidade, para o que contribuiu o projecto de elaboração do “Atlas dos Anfíbios e
Répteis”, que decorreu entre 2000 e 2006 (Loureiro et al. em prep.).
Em grande parte das situações das espécies da flora considerou-se também que os
dados de base possuíam uma qualidade moderada (61,9 %). Frequentemente, a
informação principal baseou-se em registos de 1994 a 1996, decorrentes do projecto
"Distribuição geográfica e estatuto de ameaça das espécies da flora a proteger", de
âmbito nacional, que contou com prospecção dirigida para as espécies da Directiva
Habitats. São, contudo, dados de localização descritivos, não tendo havido produção
de cartografia. Assim, embora sejam dados pouco detalhados para uma análise
precisa da distribuição, frequentemente foi suficiente para uma delimitação do “range”.
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Os casos em que a informação é mais incompleta estão, em parte, associados a
lacunas de conhecimento de espécies dos Anexos IV e V.

"Range" estim ado - qualidade dos dados (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (8)

1

2

5

Moluscos (4)

1

Peixes (20)

5

1

2

3

12

Anfíbios (11)

11

Répteis (8)

8

Quirópteros (24)

7

Outros mamíferos (10)

3

16

1

4

3

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (13)

3

Espermatófitas (105)

9
32

1
64

9

HABITATS:
Florestas (16)

1

15

Habitats rochosos (6)

6

Turfeiras (2)

2

Formações herbáceas (10)

10

Matos esclerófilos (8)

3

Charnecas e matos (5)

5

1

Habitats de água doce (12)

1

Habitats dunares (11)

1

Habitats costeiros e halófilos (14)

3
7

4
10

3
0%

1

11
20%
boa

40%
moderada

60%

80%

100%

muito incompleta

Figura 3 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range" por grupo taxonómico e
tipos de habitats com indicação do número de espécies/habitats representados em cada
tipologia (nota: o total de espécies e habitats não inclui os que têm "range" desconhecido).
Qualidade dos dados: boa /moderada /muito incompleta

Para a generalidade dos habitats naturais, foi considerado que os dados de que se
dispunha eram de qualidade moderada (79,8 %), na medida em que eram dados
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parciais e foi necessário recorrer a extrapolações. Importa ainda referir que, numa
primeira fase, se partiu de uma informação de base constituída por dados recolhidos
ao longo da década de 90 (Projecto dos Habitats Naturais e espécies da Flora do
anexo II da Directiva Habitats em Portugal (Continente) – LIFE94 NAT/P/001043 e
LIFE95 NAT/P/004844, ICN, 01-OCT-1994 a 31-MAIO –1997), complementada por
alguns dados provenientes de projectos mais recentes. Contudo, globalmente existem
profundas lacunas de informação para a área exterior à Rede Natura 2000. Numa
segunda fase, recorreu-se fundamentalmente ao conhecimento de peritos externos,
convidados pelo ICNB a participar em sessões intensivas de trabalho, conforme já
anteriormente referido (cap.2.3).
Os resultados evidenciam uma maior insuficiência de informação no caso das
turfeiras, habitats com uma ocorrência localizada/pontual (dois habitats),
charnecas/matos, com uma distribuição muito alargada (habitat 4030, Charnecas
secas europeias) e nos habitats de água doce (quatro habitats). A segregação dentro
dos habitats de água doce (sobretudo os que se englobam no grupo "águas paradas")
pode ser complexa, porque a maioria destes habitats naturais não parece ser fiel a
determinados territórios e o seu estudo adequado obriga a períodos de tempo
suficientemente longos (vários anos) para que os resultados obtidos possam
considerar as variações plurianuais. São assim tipos de habitats onde o
estabelecimento de áreas de distribuição e do respectivo "range" revelou uma
dificuldade acrescida.
Tendência do "range"

36,7 %
8,9 %

Fauna (90)

34,4 %
20,0 %

16,1 %
28,8 %

Flora (118)

25,4 %
29,7 %

13,1 %
11,9 %

Habitats (84)

69,0 %
6,0 %
0

10

20

30

40

50

60

70

Nº de espécies / habitats
crescente

estável

decrescente

desconhecida

Figura 4 - Análise da tendência do "range"
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Tendência do "range" (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (11)

3

1

Moluscos (4)

7
3

Peixes (20)

1
17

Anfíbios (11)

0

8

3

3

Répteis (8)

7

Quirópteros (24)

1

4

20

Outros mamíferos (12)

3

4

3

2

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (13)

3

Espermatófitas (105)

2

5

32

3
29

28

16

HABITATS:
Florestas (16)
Habitats rochosos (6)

14

1

5

1

Turfeiras (2)

1

2

Formações herbáceas (10)

9

Matos esclerófilos (8)

1

7

Charnecas e matos (5)

1

1
4

Habitats de água doce (12)

8

Habitats dunares (11)

4

3

Habitats costeiros e halófilos (14)

3

1
0%

4

8
20%
crescente

40%
estável

1
5

60%
decrescente

80%

100%

desconhecida

Figura 5 - Análise da tendência do "range" por grupo taxonómico e tipos de habitats

A fauna é o grupo onde se verifica uma maior frequência de casos em que a tendência
do “range” é considerada desconhecida (36,7 %), para o que contribuem as lacunas
de conhecimento sobre artrópodes (63,6 %) e quirópteros (83,3 %), principalmente no
grupo dos não cavernícolas (ver Figuras 4 e 5). Como já referido na metodologia, o
horizonte temporal considerado como actual para a maioria das espécies incluiu os
dados a partir de 1990, não existindo no caso dos quirópteros dados anteriores
suficientes que permitissem comparações. Para este grupo só foi possível determinar
a tendência do “range” para as espécies cujo “range” coincide com o total da região
biogeográfica.
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A razão de um elevado número de espécies de peixes (54,8 %) apresentarem um
“range” associado a uma tendência estável, prende-se fundamentalmente com a forma
como foi definido o próprio “range” (o qual, neste grupo, foi delimitado com base nas
bacias e/ou sub-bacias hidrográficas) o que significa que, por exemplo, para se
verificar uma diminuição do “range” terá que ocorrer o desaparecimento da espécie
numa bacia/sub-bacia anteriormente englobada na distribuição.
Os resultados evidenciam uma estabilidade para a maioria dos habitats naturais (69
%) e apontam para uma aparente tendência de expansão num número significativo de
espécies da flora (29,7 %). No entanto, é também no grupo das espécies da flora que
se encontra a mais significativa percentagem de casos com tendência decrescente
(28,8 %).
Tendo em conta os critérios definidos para a delimitação do “range” (capítulo 2), não é
de estranhar que para a generalidade dos habitats naturais se tenha registado uma
tendência de estabilidade, uma vez que sendo este delimitado pelas localizações
marginais de ocorrência, o mesmo tende a manter-se, ainda que no seu interior se
verifiquem alterações da área efectivamente ocupada pelo habitat.
Para além destas condicionantes, a distribuição e, consequentemente, o "range" de
um habitat é fortemente influenciado pelas condições biofísicas do território. O facto
das características de muitos territórios, como o substrato, ou as características
climáticas serem relativamente constantes, justifica que o "range" de muitos habitats
apresente uma tendência para se manter. De facto, quanto mais abrangente a
definição de um tipo de habitat natural, quanto mais dependente das condições
biofísicas e quanto mais próximo de um estado paraclimácico, maior tendência se
verificará para que o seu "range" seja estável.
Relativamente ao desconhecimento da tendência do "range" no que concerne à flora,
este deve-se, em parte, ao desconhecimento que subsiste relativamente a algumas
espécies dos anexos IV e V (sete espécies). Noutras espécies apenas recentemente
foram clarificadas algumas dúvidas taxonómicas, pelo que os registos históricos não
são válidos para uma comparação com registos recentes (Silene longicilia, Halimium
verticillatum, Narcissus fernandesii, Malcolmia lacera subsp. gracilima). Há ainda
casos em que se considerou que a informação disponível era insuficiente para tirar
conclusões quanto à tendência, dado que algumas áreas carecem de prospecção
recente dirigida para as espécies (Limonium lanceolatum, Myosotis lusitanica,
Myosotis retusifolia).
Todavia, e tendo como objectivo complementar a interpretação destes resultados,
deverão ser igualmente analisadas as principais causas passíveis de justificar as
tendências do “range” apresentadas.
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Causas para a tendência do "range"

FAUNA
decrescente

1

5

8

estável

1

1

31

crescente

17

1

1

FLORA
decrescente 1 1

4

estável

2

2

16

1

1

6

10

26

crescente

34

1

HABITATS
decrescente

1

estável

3

crescente

6

2

10
54

1
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Figura 6 - Análise das causas identificadas para a tendência do "range" 10

No que diz respeito à flora e fauna, importa esclarecer que o aumento do "range"
apresentado se deve, na sua maioria, ao aumento do conhecimento relativamente à
distribuição das espécies.
De facto, e no que respeita à fauna, um volume considerável de informação foi
produzido no âmbito do projecto “Conhecimento e Gestão do Património Natural”, que
decorreu entre 1994 e 1997, com o objectivo de obter as bases científicas necessárias
para a identificação dos Sítios a propor para a Rede Natura 2000 e para a definição de
uma estratégia para a conservação de espécies incluídas no Anexo II da Directiva
Habitats. Também o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005),
o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al. em prep.) e o Atlas dos
Bivalves de Água Doce em Portugal continental (Reis 2006), entre outros projectos,
em muito contribuíram para um melhor conhecimento de um alargado conjunto de
espécies.
10

De acordo com o procedimento definido, para cada espécie podiam ser assinaladas várias causas para a sua
tendência, pelo que o somatório das causas apresentadas para cada tendência (crescente, decrescente ou
estável), não corresponde ao número de espécies que apresentam a mesma tendência.
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No caso das espécies da flora com tendência crescente do “range”, importa referir que
foi considerado um período de tempo bastante alargado para ponderar a tendência do
"range", sendo frequentes situações em que se compararam dados históricos de há
várias décadas com dados obtidos após 1990. Refira-se ainda que as espécies da
flora incluídas na Directiva Habitats foram alvo de prospecção no âmbito da proposta
da Lista Nacional de Sítios, mas sobretudo entre 1994 e 1996, no projecto
"Distribuição geográfica e estatuto de ameaça das espécies da flora a proteger". Para
várias espécies com lacunas significativas de conhecimento, este incremento de
informação contribuiu para o aumento da área de “range” apresentada.
Outra questão que importa esclarecer, relacionada com os três grupos analisados
(fauna, flora e habitats naturais), prende-se com a maioria dos casos em que não se
apontaram causas concretas para a estabilidade do "range". Nestes casos, optou-se
por assinalar a opção “outras” quando a comparação do “range” actual com registos
antigos (anteriores a 1990) não revelou alterações.
O impacto humano directo está fortemente relacionado com as causas para as
situações de decréscimo do "range" nos três grupos analisados (fauna, flora e habitats
naturais). Este tipo de impacto engloba, nomeadamente, situações de perda e
degradação dos habitats (provocada por poluição da água, sobre-exploração dos
recursos hídricos, extracção de inertes), factor apontado para a maioria das espécies
da fauna.
No que se refere às espécies da flora, a tendência de decréscimo do “range” está
globalmente relacionada com a destruição de habitat por acção antropogénica, em
concreto alterações de uso do solo, frequentemente devidas a expansão urbana, mas
que podem ter origem em expansão agrícola, plantação de floresta de produção,
instalação de infra-estruturas e exploração de inertes. São exemplos desta situação
espécies com características ecológicas muito diversas, desde espécies com um cariz
mais florestal (Veronica micrantha, Euphorbia transtagana, Doronicum plantagineum
ssp. tournefortii) até espécies associadas a zonas rochosas de altitude (Senecio
caespitosus) ou a ecossistemas dunares (Thymus carnosus).
Ainda no caso da fauna, o impacto antropo(zoo)génico indirecto tem também um peso
considerável nas espécies com tendência decrescente do “range”, tendo sido
considerados factores tão diversos como a redução de presas (para o lobo, linceibérico gato-bravo, quirópteros), a introdução de espécies alóctones (com efeito sobre
bivalves, peixes, cágados), a afectação do habitat ripícola por alterações da rede
hidrológica (com efeito sobre peixes, toupeira-de-água, lontra) e a fragmentação do
habitat.
Os habitats naturais cujo decréscimo foi devido a impacto humano, directo ou
indirecto, são sobretudo habitats litorais (1140, 1150, 1320, 1420, 1510, 2150, 2170,
2250, 2270). Os habitats costeiros e halófilos são, genericamente, afectados por
dragagens, poluição, perturbações do fundo estuarino e invasão por flora alóctone. A
degradação dos sistemas dunares decorre da expansão urbana e da sobreutilização
das praias.
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3.1.2. População
Ao contrário do que se verifica no “range”, o efectivo populacional é desconhecido
para uma percentagem significativa da fauna (24,4 %) e para a maioria das espécies
da flora (66,1 %) (Tabela 3). Trata-se de um parâmetro cuja determinação é mais
exigente, necessitando de ter por base uma recolha de informação mais aprofundada
do que a necessária para o levantamento da distribuição das espécies.
População estimada

População desconhecida

Nº espécies

%

Nº espécies

%

Fauna (90)

68

75,6

22

24,4

Flora (118)

40

33,9

78

66,1

Tabela 3 – Espécies da fauna e da flora com população estimada e
desconhecida

População desconhecida ou estim ada (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (11)

8

Moluscos (4)

3

3

1

Peixes (20)

20

Anfíbios (11)

11

Répteis (8)

3

Quirópteros (24)

5

5

Outros mamíferos (12)

19

3

9

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (13)

9

4

Espermatófitas (105)

69

36

0%

20%

40%
desconhecida

60%

80%

100%

estimada

Figura 7 - Análise da população desconhecida ou estimada por grupo taxonómico

Tanto no caso da flora como da fauna, espécies comuns, com vasta distribuição e
populações de maior dimensão, são geralmente aquelas para as quais é mais difícil
recolher informação que permita efectuar uma estimativa populacional (e.g. Narcissus
bulbocodium, geneta Genetta genetta, sacarrabos Herpestes ichneumon).
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Verifica-se que é na análise do conhecimento sobre o efectivo populacional que mais
se reflectem as insuficiências de conhecimento sobre as espécies da flora. Importa
referir que a maioria das espécies da flora para as quais foi possível apresentar uma
estimativa do efectivo populacional são aquelas que, nos últimos 10 a 15 anos, foram
estudadas no âmbito de projectos LIFE, teses de doutoramento, ou em estudos
localizados, nomeadamente estudos promovidos pelo ICNB em Áreas Protegidas.
Mais uma vez, estes resultados sobre a estimativa das populações mostraram estar
directamente relacionados com a qualidade dos dados. De facto, a determinação de
intervalos mais precisos encontra-se associada a uma melhor qualidade dos dados e,
intervalos mais alargados ou estimativas baseadas apenas num valor mínimo ou num
valor máximo encontram-se associadas a dados de qualidade moderada ou mais
incompleta.
População estim ada - qualidade dos dados

31,9 %
52,2 %
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Figura 8 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da população estimada (nota: o
total de espécies não inclui os que têm efectivo populacional desconhecido). Qualidade
dos dados: boa - baseada em estudos intensivos /moderada - baseada em dados
parciais com alguma extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito
incompletos ou em opinião de peritos

No universo das espécies, cuja população foi estimada verifica-se que a qualidade dos
dados foi considerada fundamentalmente moderada.
As espécies para as quais se apresentou informação sobre a população estão
englobadas em situações distintas:
- Valores populacionais definidos através de um intervalo, o que se verificou para 20
espécies da fauna (entre as quais espécies sujeitas a monitorização, como por
exemplo, nos mamíferos, o lobo Canis lupus e a cabra-montês Capra pyrenaica) e 13
espécies da flora. Verificou-se nestes intervalos uma ordem de grandeza muito
variável, dependendo fundamentalmente da fonte de informação a que se recorreu, da
metodologia utilizada na estimativa, da ecologia e biologia das espécies. Por exemplo,
o efectivo populacional da savelha Alosa fallax foi estimado entre “5.000 a 50.000
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indivíduos”, ou de Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis (410.000-425.000 ind.); por
outro lado, há espécies, como a lagartixa-da-montanha Lacerta monticola, estimada
entre “400 a 700 indivíduos” ou como Festuca brigantina (251-500 ind.).
- Valores populacionais definidos apenas por um dos extremos do intervalo pretendido
(com apresentação do valor mínimo ou do valor máximo), o que se verificou para 47
espécies da fauna e 17 espécies da flora. São exemplos desta situação a maioria dos
peixes, todos os anfíbios, metade dos répteis e dos mamíferos não voadores e cerca
de um terço dos quirópteros.
- Quanto a outras espécies (10 espécies da flora, 1 espécie da fauna) para as quais
existe um melhor conhecimento, foi possível apresentar valores correspondentes à
estimativa do efectivo populacional. Em algumas situações, fundamentalmente quando
se tratou de espécies da flora muito localizadas e com um número muito reduzido de
indivíduos, recorreu-se à contabilização dos núcleos populacionais, o que constituiu no
entanto uma excepção à regra utilizada (apresentação do número de indivíduos).
Foram os casos de Marsilea quadrifolia, Eryngium viviparum e Picris willkommii (um
único núcleo populacional), Plantago algarbiensis (3 núcleos), Leuzea rhaponticoides
(4 núcleos) e Omphalodes kuzinskyanae (11 núcleos). No caso da fauna, a cabramontês Capra pyrenaica foi a única espécie para a qual se apresentou um valor
correspondente à estimativa do efectivo populacional (70 animais adultos ou
subadultos), por se tratar de uma espécie sujeita a monitorização mais intensiva.
Relativamente à qualidadedos dados e no que diz respeito à fauna, para algumas
espécies sujeitas a prospecções intensivas, a mesma foi considerada boa. Encontramse nesta situação o lobo Canis lupus, o lince-ibérico Lynx pardinus, a cabra-montês
Capra pyrenaica, a toupeira-de-água Galemys pyrenaicus e ainda os invertebrados
lagostim-de-patas-brancas Austropotamobius pallipes e o mexilhão-do-rio Margaritifera
margaritifera. No entanto, na maioria dos casos, as prospecções não são repetidas
com regularidade, referindo-se a uma avaliação temporal limitada.
No caso dos quirópteros, verifica-se uma óbvia distinção entre a informação disponível
para as espécies não cavernícolas e as cavernícolas, estas últimas com efectivos
populacionais definidos através de intervalos mais ou menos precisos, com base na
monitorização que se tem efectuado anualmente desde 1987.
Para a maioria dos anfíbios e répteis não há dados populacionais disponíveis
conhecidos. Apesar disto, a biologia destas espécies, concretamente as suas
características reprodutoras, associadas à dimensão do “range”, permitem indicar uma
ordem de grandeza das suas populações, na ordem dos milhares ou das centenas de
milhares de indivíduos, podendo considerar-se os dados de qualidade moderada. Só
para a víbora de Seoane Vipera seoanei e a lagartixa-da-montanha Lacerta monticola,
espécies com áreas de distribuição bastante limitadas, existem valores de efectivos
populacionais mais precisos, considerando-se a informação de boa qualidade.
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População estim ada - qualidade dos dados (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (3)

1

2

Moluscos (1)

1

Peixes (20)

11

9

Anfíbios (11)

11

Répteis (5)

2

Quirópteros (19)

3

5

10

Outros mamíferos (10)

4

4

1

5

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (4)

2

Espermatófitas (36)

1

11
0%

1
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20%
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Figura 9 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da população por grupo taxonómico (nota:
o total de espécies não inclui os que têm população desconhecida). Qualidade dos dados: boa
/moderada /muito incompleta

Relativamente à flora, destacam-se com melhor qualidade dos dados, por um lado,
espécies que foram alvo de estudos aprofundados (e.g. Asplenium hemionitis,
Halimium verticillatum, Silene rothmaleri) e, por outro lado, espécies com efectivos
muito reduzidos (e.g. Marsilea quadrifolia, Festuca brigantina, Leuzea rhaponticoides,
Plantago algarbiensis).
No que se refere à tendência da população foi possível determinar este parâmetro
para 48 espécies da fauna (53,3 %) e para 21 espécies da flora (17,8 %) (ver Figura
10).
Destacam-se as insuficiências de conhecimento sobre o efectivo populacional para a
maioria das espécies da flora (97 espécies), para as quais não foi possível calcular,
com uma base fidedigna, a tendência da população.
Efectivamente, no caso das espécies que apresentam uma população desconhecida
será de esperar que se encontrem associadas a uma tendência populacional
igualmente desconhecida, embora não necessariamente em proporções equivalentes.
De facto e nalgumas espécies em que se conhece o efectivo populacional, a tendência
é desconhecida, nomeadamente por não existirem dados passados com os quais se
possam estabelecer comparações.
ICNB Agosto de 2008

34

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Mediterrânica

Tendência da população
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Figura 10 - Análise da tendência da população

Tendência da população (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (11)

3

8

Moluscos (4)

3

Peixes (20)

1
19

Anfíbios (11)

2

1

2

Répteis (8)

7
5

Quirópteros (24)

1 1

Outros mamíferos (12)

3

6

1

1

1

1

16
4

6

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (13)

1

10

Espermatófitas (105) 32 13
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Figura 11 - Análise da tendência da população por grupo taxonómico
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Por outro lado, para algumas espécies com efectivo populacional desconhecido
existem evidências que apontam para um declínio das mesmas em Portugal. É o caso,
por exemplo, dos bivalves Unio crassus e U. pictorum ou dos répteis cágado-decarapaça-estriada Emys orbicularis, cobra-lisa-europeia Coronella austriaca e cobrade-pernas-pentadáctila Calcides bedriagai, para os quais, embora não existam
quantitativos populacionais precisos, nem actuais nem passados, considerando um
declínio continuado da área ocupada, da quantidade e qualidade do habitat, bem como
a existência de fragmentação elevada, é possível inferir sobre o seu decréscimo
populacional.
Em todos os grupos da fauna existe uma percentagem significativa de espécies com
tendência “desconhecida”, à excepção dos peixes. Estes estão associados a um
habitat restrito e são muito sensíveis a alterações de habitat, tendo-se verificado para
a maioria (95 %) um declínio da população.
No caso dos quirópteros apenas se conhecem as tendências das espécies
cavernícolas, as quais estão sujeitas a monitorização anual (o morcego-lanudo Myotis
emarginatus é a excepção, espécie para a qual só se conhece uma colónia de
criação). Para as restantes espécies (66,7 %), especialmente não cavernícolas, não
há monitorização, não existindo, por isso, informação que permita determinar a
tendência.
As principais causas apontadas como possível justificação para as tendências
verificadas, encontram-se expressas na Figura 12.
Tal como na análise do “range”, a opção "outras causas" foi essencialmente escolhida
quando a comparação da população anterior e posterior a 1990 não revelou alterações
dignas de referência. No caso da população, foi também incluída nesta opção a
hibridação entre algumas espécies de peixes (nomeadamente o sável Alosa alosa e a
savelha A. fallax, a panjorca Rutilus arcasii, a cumba Barbus comizo).
De uma forma geral, o padrão das causas para a tendência da população é muito
semelhante ao das causas para a tendência do “range”. Também aqui o impacto
humano directo está fortemente relacionado com o decréscimo, e o aumento de
conhecimento explica frequentemente a obtenção de uma tendência crescente.
Se relacionarmos as tendências com as respectivas causas, pode verificar-se que, no
caso da fauna com tendência populacional decrescente, o impacto antropo(zoo)génico
surge com maior frequência, sendo os factores mais apontados a perda de habitat,
com a consequente fragmentação. Também a expansão de espécies não indígenas
invasoras, por competirem directamente com algumas espécies da fauna autóctone, é
um factor frequentemente assinalado, com especial incidência nos peixes e nos
moluscos. Dentro do impacto humano directo, a captura de espécies é o factor mais
referido.

ICNB Agosto de 2008

36

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Mediterrânica

Causas para a tendência da população
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Figura 12 - Análise das causas identificadas para a tendência da população

Do mesmo modo, no caso das espécies da flora o impacto humano directo foi a causa
mais apresentada para justificar a tendência decrescente. Algumas populações têm
sofrido uma drástica redução nas últimas décadas, por contínua destruição do habitat,
nomeadamente devida à crescente pressão urbano-turística (e.g. Avenula hackelii,
Biscutella vicentina, Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum, Linaria
ficalhoana, Myosotis retusifolia), bem como a regularizações e limpezas de linhas de
água, e a alterações hidrológicas e de qualidade da água (Myosotis retusifolia,
Narcissus humilis, Marsilea quadrifolia).
O único exemplo em que se observou uma tendência crescente da população não
devida ao aumento de conhecimento, foi o de Tuberaria major cuja acção indirecta do
fogo favoreceu a germinação de novos indivíduos (apenas no caso concreto do núcleo
populacional do Pontal).
3.1.3. Área ocupada
Este parâmetro refere-se à área ocupada pelos habitats naturais ou à área do habitat
ocupado pelas espécies da fauna ou da flora.
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Área ocupada desconhecida

Nº
espécies/habitats

%

Nº
espécies/habitats

%

Fauna (90)

32

35,6

58

64,4

Flora (118)

50

42,4

68

57,6

Habitats (84)
9
10,7
75
89,3
Tabela 4 – Espécies da fauna e da flora e habitats naturais com área ocupada estimada e
desconhecida

Área ocupada desconhecida ou estim ada (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (11)

1

10

Moluscos (4)

1

3

Peixes (20)

20

Anfíbios (11)

1

10

Répteis (8)

4

4

Quirópteros (24)

24

Outros mamíferos (12)

5

7

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (13)

8

5

Espermatófitas (105)

42

63

HABITATS:
Florestas (16)

1

15

Habitats rochosos (6)

6

Turfeiras (2)

2

Formações herbáceas (10)

9

Matos esclerófilos (8)

1

5

Charnecas e matos (5)

3

3

2

Habitats de água doce (12)

12

Habitats dunares (11)

11

Habitats costeiros e halófilos (14)

12
0%
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40%
desconhecida

2
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80%

100%

estimada

Figura 13 - Análise da área ocupada pelas espécies da fauna e flora e habitats naturais
desconhecida ou estimada

A determinação da área ocupada pela espécie/habitat dentro da sua área de
distribuição exige um conhecimento bastante mais detalhado e profundo,
comparativamente com a determinação do “range”, conhecimento que não está
disponível para a maioria das situações analisadas.
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Relativamente à fauna, apenas para cerca de um terço das espécies foi possível obter
resposta, nomeadamente para espécies com distribuição mais restrita ou aquelas que
têm sido alvo de monitorização mais regular.
Apenas para o grupo dos peixes foi possível determinar a área ocupada para a
totalidade das espécies. Tal decorre da sua distribuição limitada às linhas de água,
permitindo definir a área ocupada com base nos troços com ocorrência confirmada da
espécie11.
Para o grupo dos quirópteros não foi apresentado qualquer valor por se considerar
que, mesmo nos casos em que existe conhecimento sobre as áreas de reprodução
(como é o caso das espécies cavernícolas), não há informação suficiente sobre as
áreas de alimentação, não permitindo assim a determinação do total da área ocupada.
No caso dos “outros mamíferos”, a área ocupada foi determinada somente para quatro
espécies: o lobo Canis lupus, e a cabra-montês Capra pyrenaica, espécies sujeitas a
monitorização mais sistemática; o rato de Cabrera Microtus cabrerae; e a lontra Lutra
lutra, utilizando uma metodologia semelhante à dos peixes. Para o lince-ibérico Lynx
pardinus, e à semelhança do “range”, o habitat ocupado foi considerado igual a zero
(0).
Foi também possível determinar a área ocupada para a lagartixa-da-montanha Lacerta
monticola, a qual apresenta uma distribuição muito limitada. Para a cobra-lisa-europeia
Coronella austriaca, o cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis e a víbora de
Seoane Vipera seoanei foi indicado somente um valor referente à área máxima, não
tendo sido possível obter dados de maior precisão.
O mexilhão-do-rio Margaritifera margaritifera é uma espécie que foi sujeita a um
levantamento de referência, no âmbito do projecto do “Atlas dos Bivalves de água
doce em Portugal Continental” (Reis 2006), razão pela qual existem dados que
permitem a determinação da área ocupada.
Apesar da dificuldade em obter este tipo de informação foi possível, no caso da flora,
obter resposta para parte significativa das espécies consideradas (50 espécies, 42,4
%).
Também no que toca às espécies da flora, a possibilidade de se estimar a área
ocupada está bastante relacionada com o facto de algumas espécies ocorrerem em
áreas muito restritas/localizadas. Das 50 espécies para as quais foi estimada a área
ocupada, 68% ocupam uma área inferior a 10 km2 e destas há um número relevante
(16 espécies12) cuja área ocupa menos de 1 km2.
Na análise da Tabela 4, sobressai ainda o desconhecimento quase total relativamente
à área ocupada por habitats naturais (75 habitats, 89,3%). Esta situação está
especialmente relacionada com as lacunas de conhecimento para o exterior dos Sítios
11

A área ocupada dos peixes foi determinada através do produto da largura média de cada ordem de rio, em cada
bacia hidrográfica onde a espécie ocorre, pelo comprimento do curso de água.
12
Armeria berlengensis, Asplenium hemionitis, Bryoerythrophyllum campylocarpum, Convolvulus fernandesii,
Dianthus cintranus ssp. cintranus, Doronicum plantagineum ssp. tournefortii, Eryngium viviparum, Iris boissieri,
Lycopodium clavatum, Marsilea quadrifolia, Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis, Omphalodes kuzinskyanae,
Plantago algarbiensis, Plantago almogravensis, Silene rothmaleri, Woodwardia radicans
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de Importância Comunitária. Refira-se, aliás, que dos nove habitats naturais para os
quais foi possível estimar a área ocupada, seis são habitats extremamente localizados
(área ocupada menor que 13 km2) e sendo os restantes igualmente restritos (área
ocupada inferior a 130 km2). Para além deste facto, é também importante referir que o
formato em que a actual cartografia de habitats assenta, apresentando conjuntos de
habitats num mesmo polígono, não permitiu frequentemente uma estimativa da área
efectivamente ocupada por cada tipo de habitat.
No que respeita aos habitats florestais, apesar da informação disponível decorrente do
Inventário Florestal Nacional (DGF 2001), os dados recolhidos e a forma como se
encontram tratados não permite retirar informação sobre os habitats florestais
constantes no anexo I da Directiva Habitats. Por exemplo, não é possível determinar a
área ocupada do habitat montados de Quercus spp. de folha perene (6310) a partir da
distribuição de sobro e azinho, pois a definição deste habitat não está associada
somente à existência destas espécies mas também ao tipo de subcoberto existente
(existência de Poa bulbosa) e ao tipo de pastoreio existente.

Área ocupada estim ada - qualidade dos dados
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Figura 14 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da área ocupada (nota: o
total de espécies e habitats não inclui os que têm área ocupada desconhecida).
Qualidade dos dados: boa - baseada em estudos intensivos /moderada baseada em dados parciais com alguma extrapolação /muito incompleta baseada em dados muito incompletos ou em opinião de peritos
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Área ocupada estim ada - qualidade dos dados (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (1)

1

Moluscos (1)

1

Peixes (20)

2

18

Anfíbios (1)

1

Répteis (4)

2

1

1

Quirópteros (0)
Outros mamíferos (5)

3

2

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (8)

3

Espermatófitas (42)

5

10

10

22

HABITATS:
Florestas (1)

1

Habitats rochosos (0)
Turfeiras (0)
Formações herbáceas (1)

1

Matos esclerófilos (3)

2

Charnecas e matos (2)

1

1

1

1

1

Habitats de água doce (0)
Habitats dunares (0)
Habitats costeiros e halófilos (2)
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Figura 15 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da área ocupada por grupo taxonómico
e tipos de habitats (nota: o total de espécies e habitats não inclui os que têm área ocupada
desconhecida). Qualidade dos dados: boa /moderada /muito incompleta

Tanto para fauna como para a flora, nos casos em que foi possível estimar a área
ocupada, dominaram as situações em que se considerou a qualidade dos dados como
moderada (76,7% para a fauna e 54% para a flora).
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O número de espécies da fauna de cada grupo com informação sobre a área ocupada
é muito reduzido, à excepção dos peixes, grupo para o qual foi possível responder
para a totalidade das espécies. Neste grupo, a qualidade dos dados foi considerada
maioritariamente moderada. O saramugo Anaecypris hispanica e o barbo-de-cabeçapequena Barbus microcephalus, espécies com bastante informação recolhida no
âmbito do Projecto LIFE-Saramugo (1997-2000) (Collares-Pereira et al. 2000), são as
únicas espécies de peixes que têm dados de qualidade considerada boa.
No caso dos répteis, a lagartixa-da-montanha Lacerta monticola, espécie restrita ao
Planalto Central da Serra da Estrela, é a única que tem dados considerados de boa
qualidade e, no caso dos mamíferos, consideraram-se nesta categoria o lobo Canis
lupus e a cabra-montês Capra pyrenaica, espécies sujeitas a monitorizações
regulares.
A informação de base de melhor qualidade para o cálculo da área ocupada da flora
verificou-se em espécies que foram alvo de estudos direccionados onde foi tido em
conta este parâmetro (ou que apresentaram cartografia pormenorizada) tratando-se,
na sua maioria, de dados resultantes de projectos LIFE (ADESGAR 2004, PNSC 2005,
ICN 2007).
Foram poucos os habitats naturais para os quais se conseguiu apresentar uma
estimativa da área ocupada (nove habitats). Contudo, para estes casos a qualidade
dos dados disponível foi maioritariamente boa (quatro habitats) a moderada (três
habitats). São habitats muito localizados, conforme acima foi dito, e situados em áreas
protegidas, como por exemplo os habitats 4060 (zimbrais-anões) e 5120 (piornaisserranos) na Serra da Estrela, e 5320 (matos de Eufórbias) na Arrábida. Aqueles cuja
informação de base se revelou mais incompleta (4010 – urzais turfófilos e 6230 –
cervunais) são habitats que, apesar de possuírem uma área ocupada reduzida,
ocorrem de forma mais dispersa.
No que respeita à tendência da área ocupada é de assinalar a expressão significativa
da tendência decrescente em qualquer dos três grupos (54 espécies da fauna, 50
espécies da flora, 40 habitats), por oposição à reduzida área ocupada com tendência
crescente (ver Figura 16). No caso particular da fauna, a tendência decrescente atinge
os 60%, não existindo nenhuma espécie com tendência crescente.
A tendência de decréscimo da área ocupada é preocupante, estando frequentemente
associada a degradação e fragmentação dos habitats (habitats naturais e habitats
ocupados pelas espécies).
Nesta análise é possível avaliar o que a tendência do “range” não mostra, e que se
prende com a redução efectiva das áreas ocupadas pelos valores naturais.
Nomeadamente, esta análise vem demonstrar que, apesar de grande parte dos
habitats naturais demonstrar estabilidade ao nível do seu padrão de “range”, existem
frequentemente dentro deste “range” importantes alterações na área ocupada e estado
de conservação.
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Tendência da área ocupada
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Figura 16 - Análise da tendência da área ocupada

Destaca-se o facto de não haver situações de tendência desconhecida nos habitats
naturais. Efectivamente, o grupo dos habitats contou com informação produzida
recentemente, onde este parâmetro em particular é analisado.
A tendência de decréscimo da área ocupada pelos habitats naturais é generalizada a
todos os tipos, com particular incidência nos habitats dunares e habitats costeiros e
halófilos, e também muito significativa ao nível dos habitats florestais (cinco habitats).
Esta é talvez a situação onde se torna mais relevante proceder a uma análise das
causas identificadas como fundamentação para o tipo de tendência apresentada para
a área ocupada pela espécie/habitat (Figura 18).
A redução e perda de qualidade de habitats disponíveis, muitas vezes associada à
consequente fragmentação do habitat são, para a maioria dos grupos de espécies da
fauna, os principais factores responsáveis pelo decréscimo da área ocupada. No
entanto, existem algumas situações particulares, como o caso dos anfíbios tritãomarmorado Triturus marmoratus e rã-verde Rana perezi, que têm beneficiado da
construção de determinados tipos de habitats artificiais, nomeadamente barragens e
pontos de água para irrigação e pecuária, e para as quais o balanço da tendência da
área ocupada resulta estável.
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Tendência da área ocupada (análise detalhada)
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Figura 17 - Análise da tendência da área ocupada por grupo taxonómico e tipos de habitats

Grande parte das espécies pertencentes aos diferentes grupos da fauna está
associada a linhas de água ou outras zonas húmidas, habitats bastante sensíveis, os
quais têm sido fortemente afectados tanto em termos de qualidade de água como da
vegetação associada, tendo-se verificado uma diminuição da sua área nos últimos
anos.
No caso dos quirópteros, verifica-se que alguns dos abrigos utilizados - grutas e minas
- deixaram de estar disponíveis para estas espécies, por serem encerrados, destruídos
ou excessivamente perturbados. Por outro lado, a aplicação de pesticidas em muitas
áreas afecta a disponibilidade de presas, reduzindo a qualidade do habitat de
alimentação.
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Causas para a tendência da área ocupada
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Figura 18 - Análise das causas identificadas para a tendência da área ocupada

Também os impactos antropo(zoo)génicos têm na fauna um peso significativo, sendo
a introdução de espécies animais não indígenas invasoras e a expansão de espécies
vegetais não indígenas invasoras (na medida em que podem afectar o habitat das
espécies animais) os factores mais assinalados.
No caso da flora, as ameaças provocadas pela influência humana indirecta decorrem
da expansão dos povoamentos de espécies exóticas invasoras (Acacia spp. e
Carpobrotus edulis) e também de práticas de gestão de matos e da evolução
ecológica potenciada pelo abandono de sistemas pastoris.
A tendência de expansão verificada em quatro espécies da flora (Narcissus
asturiensis, Narcissus scaberulus, Thymelaea broterana, Woodwardia radicans)
reflecte apenas um aumento de conhecimento.
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Por outro lado, a perda de áreas ocupadas para espécies da flora, essencialmente por
influência humana directa, decorre de intervenções antropogénicas muito diversas:
extracção e deposição de inertes (e.g. Dianthus marizii, Festuca brigantina, Jasione
crispa ssp. serpentinica), intensificação agrícola (Linaria ricardoi), regularização de
linhas de água (e.g. Myosotis retusifolia), obras hidráulicas (e.g. Festuca duriotagana,
Narcissus humilis), florestação com exóticas (Centaurea vicentina, Dianthus cintranus
ssp. cintranus), sendo que algumas razões citadas mais frequentemente estão
relacionadas com a expansão urbana e turística (e.g. Alyssum pintodasilvae, Avenula
hackelii, Biscutella vicentina, Chaenorhinum serpyllifolium ssp. lusitanicum,
Omphalodes kuzinskyanae) e a degradação dos sistemas dunares (e.g. Herniaria
maritima, Linaria ficalhoana, Verbascum litigiosum).
Para 11 habitats naturais verificou-se uma tendência de expansão da área ocupada.
Alguns destes habitats, como o 3270 (Cursos de água de margens vasosas com
vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p.), 3280 (Cursos de água
mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas
de Salix e Populus alba) e o 3290 (Cursos de água mediterrânicos intermitentes da
Paspalo-Agrostidion) encontram-se em expansão por acção antrópica, nomeadamente
em consequência da carga poluente de linhas de água. Contudo, será aceitável a sua
redução em 50% por efeito da sucessão ecológica, o que implicaria a reabilitação da
galeria ripícola. Outros habitats, como o 1410 (Prados salgados mediterrânicos
(Juncetalia maritimi)), são comunidades com amplitude ecológica elevada e grande
resiliência face à perturbação antrópica. Há ainda situações em que genericamente se
pode afirmar que os habitats beneficiam do abandono agrícola, tais como o 5330
(Matos termomediterrânicos pré-desérticos), o 6220 (Subestepes de gramíneas e
anuais da Thero-Brachypodietea), o 9230 e o 9240 (carvalhais).
A diminuição da área ocupada por habitats naturais decorre essencialmente da
influência humana, directa ou indirecta.
A expansão urbana e turística litoral, e a sobreutilização de praias e dunas, com
pisoteio e circulação de veículos, têm sido as principais causas para a degradação e
destruição dos habitats dunares. Outros habitats costeiros, como o 5140 (Matos baixos
litorais com Cistus palhinhae) e o 5320 (Matos de eufórbias da Arrábida), e as
ocorrências costeiras do 92D0 (Galerias e matos ribeirinhos meridionais (NerioTamaricetea e Securinegion tinctoriae)) têm regredido igualmente por causas
relacionadas com a pressão turística e urbanística sobre o litoral.
Ainda no caso da vegetação costeira e halófila são causas de degradação e
destruição a drenagem, os aterros, as dragagens de fundos estuarinos e a poluição.
Por outro lado, os habitats florestais têm em comum os incêndios como causa de
regressão da área. Alguns em particular (9320 - Florestas de Olea e Ceratonia, 9330 Florestas de Quercus suber) têm sido reduzidos após arroteamento para uso agrosilvo-pastoril.
Considerou-se que a redução da área ocupada dos habitats rochosos (8210, 8240) se
deve sobretudo à exploração de inertes. O efeito da desmatação, sobretudo por
práticas não selectivas, afecta habitats como o 2250 (Dunas litorais com Juniperus
spp.), o 2260 (Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia), o 2270
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(Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster), o 5230 (Matagais
arborescentes de Laurus nobilis) e o 9330 (Florestas de Quercus suber).
De referir ainda que para turfeiras ou habitats turfófilos, como o 7140 e o 4010, a
drenagem dos locais de ocorrência terá provocado uma regressão relevante da sua
área ocupada. Actualmente o pastoreio, o pisoteio pelo gado e o uso do fogo são as
acções que mais têm contribuído para a destruição ou degradação destas
comunidades.
Como impactos indirectos no caso dos habitats naturais, a expansão de flora não
indígena invasora é uma causa frequentemente apontada para a diminuição e
degradação de vários habitats naturais (principalmente na vegetação marinha e
halófila e habitats dunares). Neste âmbito, refira-se ainda que tanto a vegetação
costeira e halófila como a vegetação dunar são afectadas pela diminuição de
transporte e deposição de sedimentos, como efeito da redução da actividade agrícola
e pastoril, do represamento por obras hidráulicas e das obras de engenharia costeira
indutoras de alterações ao regime de correntes e à dinâmica sedimentar.
3.1.4. Perspectivas futuras
A informação sobre as perspectivas futuras, entendidas no contexto da manutenção
das espécies num estado de conservação favorável no futuro, constituiu mais um
parâmetro tido
em conta no âmbito do Relatório Nacional, embora apenas
contemplado nos formulários para as espécies da fauna e flora (Formulário B).
Tratando-se de um parâmetro relativamente ao qual não existiam definições objectivas
nas “guidelines” da Comissão, foi preparado um documento de apoio, com alguns dos
aspectos a ter em consideração no preenchimento das fichas (Anexo 6). Como
referido no capítulo 2 (Metodologia), este é um dos parâmetros que transporta um
maior grau de subjectividade, que poderá enviesar os resultados, e onde se torna mais
difícil conseguir uma harmonização dos resultados.
O resultado obtido para as espécies da fauna evidencia que, de acordo com os
critérios utilizados, cerca de metade das espécies (45,6 %) fica englobada nas classes
de reduzidas ou más perspectivas futuras. No entanto, é de assinalar que 32,2 % das
espécies apresentam boas perspectivas, contribuindo os diversos grupos de diferente
forma para tal resultado (ver Figura 19).
Atendendo ao grau de desconhecimento relativamente ao grupo dos invertebrados,
em particular no que se refere aos artrópodes, a percentagem significativa do
parâmetro “desconhecido” (54,5 %) não representa uma novidade assinalável.
O lagostim-de-patas-brancas Austropotamobius pallipes é o artrópode que apresenta
más perspectivas futuras, considerando-se que se pode falar no seu aparente
desaparecimento (Bernardo et al. 2001a e 2001b) e que não existem condições para a
sua recuperação.
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Perspectivas futuras
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Figura 19 - Análise das perspectivas futuras, por grupo taxonómico e tipos de habitats (Boas –
boas perspectivas de sobreviver ou prosperar / Reduzidas – a espécie enfrentará dificuldades
de sobrevivência a menos que as condições se alterem / Más – há ameaças graves à
viabilidade da espécie a longo prazo)

As populações de bivalves (particularmente Margartifera margaritifera e Unio crassus,
com distribuição mais restrita) são muito sensíveis a alterações bruscas no habitat
(como secas, construção de barragens e descargas poluentes), e incapazes de
recuperar por si só, podendo até mesmo desaparecer se não se tomarem medidas
concretas que passam, nomeadamente, pela recuperação do habitat e reintrodução de
juvenis criados em cativeiro, o que justifica que a maioria das espécies deste grupo
tenha perspectivas futuras más ou reduzidas.
Segundo o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (Rogado et al. in Cabral et
al. 2005) os peixes são o grupo taxonómico com maior percentagem de entidades
classificadas com estatuto de ameaça (CR – criticamente em perigo, EN – em perigo,
VU - vulnerável), sendo as perspectivas futuras maioritariamente más (50%) ou muito
más (40%).
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Os anfíbios e répteis são os taxa que apresentam melhores perspectivas futuras, uma
vez que a capacidade de resistência, adaptação às alterações do meio e a factores de
ameaça destes dois grupos são excepcionalmente grandes quando comparadas com
outros grupos de vertebrados. As principais razões que permitem esta desigual
resiliência são a grande capacidade reprodutiva destes taxa e a distribuição e
abundância das suas populações.
O cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis e a lagartixa-da-montanha Lacerta
monticola são as espécies que se apresentam numa situação mais delicada,
apresentando perspectivas futuras reduzidas. O cágado-de-carapaça-estriada possui
uma reduzida área ocupada, a qual se encontra altamente fragmentada, e sofre uma
continuada redução de habitat e provavelmente do número de indivíduos. A lagartixada-montanha é uma espécie com distribuição restrita ao Planalto Central da Serra da
Estrela, e para a qual se tem verificado um declínio na área ocupada, qualidade dos
habitats e número de indivíduos maduros.
No entanto, importa salientar que outras espécies que apresentam simultaneamente
um elevado grau de fragmentação populacional, distribuições (e “range”) reduzidas e
de menor capacidade reprodutiva (e.g. cobra-lisa-europeia Coronella austriaca e
víbora de Seoane Vipera seoanei) poderão vir a ficar numa situação crítica em termos
de conservação, caso os factores de ameaça se mantenham.
No que respeita aos quirópteros, embora sejam um grupo bastante estudado, grande
parte da informação recolhida é referente a espécies cavernícolas e, dentro destas, há
diferentes perspectivas, tendo em conta a situação de cada espécie (Myotis nattereri e
Miniopterus schreibersii – boas perspectivas; Myotis myotis, Rhinolophus
ferrumequinum e R. hipposideros - perspectivas reduzidas; Rhinolophus mehelyi, R.
euryale e Myotis blythii - más perspectivas; Myotis emarginatus - desconhecido). Para
a maioria das espécies com hábitos não cavernícolas não existem dados suficientes
para avaliar a sua distribuição, população e tendência, pelo que não é possível
projectar a sua evolução. Algumas espécies não cavernícolas (seis espécies)
apresentam uma situação considerada de não ameaça, a qual permite perspectivar
uma boa evolução.
Dentro do grupo dos “outros mamíferos”, o lince-ibérico Lynx pardinus, é a espécie
que apresenta piores perspectivas futuras, estando considerado um cenário de préextinção.
Por oposição, a lontra Lutra lutra, a geneta Genneta genneta, e o sacarrabos
Herpestes ichneumon são as espécie com melhores perspectivas futuras, com uma
distribuição generalizada e tendência estável, apresentando mesmo o sacarrabos um
aumento da sua área de distribuição nos últimos anos.
A subpopulação de lobo Canis lupus a Norte do Douro está aparentemente estável,
mas a subpopulação a Sul do Douro é constituída por um efectivo populacional
reduzido e aparentemente isolado, e o habitat da espécie aparentemente sofreu um
decréscimo moderado (Pimenta et al. 2005). Assim, considera-se que no total da
região Mediterrânica a espécie enfrenta dificuldades de sobrevivência, a menos que as
condições se alterem.
A cabra-montês Capra pyrenaica apresenta uma tendência de expansão da área e de
aumento populacional mas, atendendo à sua distribuição e efectivo muito restritos, é
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uma espécie muito vulnerável a qualquer acontecimento estocástico e com problemas
de inbreeding, devido ao facto desta população ter tido origem num número muito
pequeno de fundadores. Por estas razões, as perspectivas futuras da espécie são
ainda reduzidas.
No conjunto das 118 espécies da flora, verifica-se que a maioria (75,4%) apresenta um
cenário preocupante, na medida em que, de acordo com os critérios utilizados, 63,6%
das espécies poderão enfrentar dificuldades de sobrevivência a menos que as actuais
condições se alterem (perspectivas reduzidas) e 11,9% do total enfrentam ameaças
graves que poderão pôr em causa a sua viabilidade (más perspectivas).
As 75 espécies da flora com perspectivas “reduzidas” constituem um grupo bastante
heterogéneo, cujas razões para a inclusão neste grupo são de ordem diversa.
Genericamente, poderá afirmar-se que na sua maioria são endemismos lusitanos com
um "range" pouco alargado, que muitos dos casos registaram um decréscimo da área
ocupada ou que são afectadas actualmente por pressões que têm efeitos relevantes
sobre o seu estado de conservação. São, assim, espécies que possuem alguma
vulnerabilidade e para as quais é necessário tomar medidas de protecção no sentido
de evitar a redução das suas populações. Numa análise mais detalhada poderão
identificar-se as seguintes situações:
– uma parte substancial destas espécies está associada a biótopos litorais (zonas
abertas ou matos, de substratos psamófilos ou rupícolas) e costeiros (sistemas
dunares e de sapal). Muitas delas ocupam áreas reduzidas, o que por vezes está
também relacionado com as limitações de habitat disponível. Nestas áreas a influência
humana é considerável, em particular a pressão urbano-turística, expressando
tendência para aumentar. Alguns exemplos de espécies nesta situação: Herniaria
algarvica, Biscutella vicentina, Linaria ficalhoana, Melilotus segetalis ssp. fallax.
– as demais espécies associadas a comunidades herbáceas e arbustivas dependem
da manutenção de habitats que possuem uma dinâmica particular. Por um lado,
podem ser afectadas pela progressão sucessional (sobretudo nas comunidades
herbáceas), mas são também perturbadas por excessivas desmatações e
mobilizações do solo (na ausência de uma gestão selectiva de matos). A sua
conservação passa frequentemente pela compatibilização da actividade agrícola e
silvícola. Alguns exemplos de espécies nesta situação: Armeria rouyana, Centaurea
rothmalerana, Halimium verticillatum.
– nas espécies rupícolas são frequentes os casos de espécies que ocorrem de forma
pontual, em áreas restritas, e com populações fragmentadas (e.g. Antirrhinum
lopesianum
Armeria
sampaioi,
Murbeckiella
pinnatifida
ssp.
herminii,
Pseudarrhenatherum pallens). Para algumas das espécies rupícolas a conservação
passará sobretudo pela preservação dos seus habitats de ocorrência.
– no grupo de espécies associadas a solos húmidos ou temporariamente
encharcados, há várias situações de rarefacção das populações, registando-se
ocorrências localizadas e fragmentadas e/ou baixo número de efectivos. A sua
associação a condições ecológicas muito específicas torna estas espécies muito
dependentes da manutenção rigorosa dos habitats onde ocorrem, bem como da
disponibilidade hídrica do solo. Alguns exemplos de espécies nesta situação: Juncus
valvatus, Thorella verticillatinundata.
– as espécies ripícolas estão muito dependentes da preservação da vegetação
ribeirinha e da topografia natural das margens dos cursos de água, sendo que as
medidas de conservação deverão prevenir os impactes associados à regularização e
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limpezas de cursos de água, obras hidráulicas e poluição. Alguns exemplos de
espécies nesta situação: Festuca duriotagana, Myosotis retusifolia.
– as espécies com ecologia florestal, sobretudo associadas a florestas de quercíneas,
têm em comum o decréscimo da área ocupada, relacionado com a alteração e
degradação dos habitats florestais, sendo necessário assegurar a conservação destes
habitats, e promover uma gestão florestal compatível com a conservação das
espécies. Alguns exemplos de espécies nesta situação: Asphodelus bento-rainhae,
Veronica micrantha.
As espécies da flora com piores perspectivas futuras13 (más perspectivas - 14
espécies) são geralmente muito localizadas e/ou com efectivos populacionais
diminutos, relativamente às quais se verificam ainda tendências desfavoráveis do
"range" e/ou população e/ou área ocupada. Realce-se que grande parte destas
espécies ocupa áreas mínimas (vários casos <10 km2) e o seu "range" é
extremamente restrito (frequentemente ≤100 km2). A vulnerabilidade destas espécies a
qualquer ameaça é particularmente grande, pois quaisquer alterações das condições
nas restritas áreas onde ocorrem podem configurar a destruição de parte significativa
da população ou mesmo, como por exemplo nas espécies com uma única localização,
provocar a sua extinção. Contudo, e dada a natureza restrita da sua distribuição, estas
espécies são passíveis de ser objecto de acções de conservação orientadas e
focalizadas.
Em contrapartida, as boas perspectivas futuras registam-se em 27 espécies da flora
não ameaçadas, abundantes ou com ampla área de distribuição (e.g. Narcissus
bulbocodium, Ruscus aculeatus, Arabis sadina, Scilla beirana, Festuca elegans,
Santolina impressa, Thymus villosus ssp. villosus), maioritariamente incluídas nos
anexos IV e V da Directiva Habitats.
Finalmente, importa ainda salientar que não há espécies com boas perspectivas
futuras ao nível das plantas não vasculares e pteridófitos.
3.1.5. Habitat adequado
Este parâmetro engloba a área de habitat ocupado pela espécie e a área de habitat
favorável actualmente não ocupado.
Habitat adequado estimado Habitat adequado desconhecido
Fauna (90)

Nº espécies

%

Nº espécies

%

32

24,5

58

75,5

Flora (118)
31
26,3
87
73,7
Tabela 5 – Espécies da fauna e da flora com habitat adequado estimado e
desconhecido

A determinação da área de habitat adequado só foi possível para um número reduzido
de espécies (32 espécies da fauna, 31 espécies da flora). Os peixes são a excepção a
destacar, tendo sido estimado o habitat adequado para a totalidade das espécies
13

Bryoerythrophyllum campylocarpum, Cladonia spp. (subgen. Cladina), Riella helicophylla, Lycopodium clavatum, Chaenorhinum
serpyllifolium ssp. lusitanicum, Eryngium viviparum, Leuzea longifolia, Marsilea quadrifolia, Murbeckiella sousae, Narcissus
fernandesii, Narcissus humilis, Picris willkommii, Plantago algarbiensis, Plantago almogravensis.
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deste grupo. No caso dos moluscos, apenas existe informação para o mexilhão-do-rio
Margaritifera margaritifera, espécie associada às águas de salmonídeos, e para a qual
foi efectuada uma monitorização bastante exaustiva.
A área de habitat adequado foi considerado desconhecido para a totalidade de
espécies dos taxa anfíbios, répteis e quirópteros, pois a informação disponível não
permitiu a sua determinação.
No que diz respeito aos “outros mamíferos”, só foi possível determinar a áea de habitat
adequado para quatro espécies (33,3 %): lobo Canis lupus, rato de Cabrera Microtus
cabrerae, lince-ibérico Lynx pardinus e lontra Lutra lutra.
As espécies da flora para as quais foi possível estimar áreas de habitat adequado têm
em comum o facto de serem espécies quase sempre associadas a comunidades
vegetais definidas e a características biofísicas específicas (substrato, altitude,
exposição). São ainda espécies com uma área de ocorrência potencial restrita, onde
foi possível dispor da cartografia dos habitats naturais para apoiar a determinação de
áreas de habitat adequado à sua ocorrência.
3.1.6. “Range” favorável de referência
Embora o “range” tenha sido determinado para a maioria das espécies da fauna, não
existe informação suficiente para a determinação de um valor quantitativo para o
“range” favorável de referência. No entanto, para a maioria dos taxa da fauna (72
espécies, 80% do total de espécies) foi possível uma análise comparativa com o
“range” actual (recorrendo à metodologia definida pela Comissão e ETC descrita no
Anexo 3), como se verifica na Figura 20.
No caso dos invertebrados, tal só foi possível para quatro espécies (dois artrópodes e
dois moluscos), sendo 81,9 % do “range” favorável de referência desconhecido para
os artrópodes e 50% para os moluscos.
De salientar que para 68,9 % da fauna o “range” favorável de referência foi
considerado “aproximadamente igual” ao “range” actual. Apenas para os peixes
migradores (quatro espécies) foi considerado necessário um “range” “muito maior que”
o actual para garantir a sua viabilidade a longo prazo num estado de conservação
favorável14.
No caso de quatro répteis (cágado-mediterrânico Mauremys leprosa, cobra-de-pernaspentadáctila Chalcides bedriagai, cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis e cobra-lisaeuropeia Coronella austriaca) e de quatro anfíbios (sapo-de-unha-negra Pelobates
cultripes, rã-de-focinho-ponteagudo Discoglossus galganoi, sapo-parteiro-ibérico
Alytes cisternasii e rã-verde Rana perezi) considerou-se que a opção mais correcta
para o “range” favorável de referência era “menor que” o “range” actual. No entanto,
dado que a base de dados não permitia esta opção, escolheu-se a hipótese
“aproximadamente igual”. Assim, a leitura dos resultados apresentados na Figura 20
deve ter em atenção esta situação.
14

O valor do “range” apresentado para estas espécies corresponde apenas às bacias hidrográficas onde se tem a
certeza da sua ocorrência; existem outras bacias hidrográficas com características de habitat favoráveis para estas
espécies, mas nas quais a sua presença carece de confirmação.
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"Range" favorável de referência

FAUNA:
Artrópodes (11)

1

1

Moluscos (4)

1

Peixes (20)

5

9
1

2
15

Anfíbios (11)

11

Répteis (8)

7

Quirópteros (24)

4

Outros mamíferos (12)

1
16

4

4
6

2

HABITATS:
Florestas (16)

6

10

Habitats rochosos (6)

3

3

Turfeiras (2)

2

Formações herbáceas (10)

2

8

Matos esclerófilos (8)

8

Charnecas e matos (5)

4

Habitats de água doce (12)

9

Habitats dunares (11)

3
10

Habitats costeiros e halófilos (14)

1
14

0%
muito maior que

1

maior que

20%

40%

aproximadamente igual a

60%

80%

100%

desconhecido

Figura 20 - Análise do “range” favorável de referência relativamente ao “range” actual, por
grupo taxonómico e tipos de habitats naturais

Para a maioria dos habitats naturais (55 %) foi considerado que o “range” favorável de
referência deverá ser “aproximadamente igual” ao “range” actual. Tal como já referido
atrás, este resultado é expectável, face à tendência de estabilidade do "range" dos
habitats.
Para a determinação dos valores de referência dos habitats (“range” e “área ocupada”)
recorreu-se à informação constante das fichas de caracterização ecológica e de
gestão dos habitats naturais, elaboradas no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura
2000 (ALFA 2004).
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3.1.7. População favorável de referência
Fauna - População favorável de referência

Artrópodes (11)

1

Moluscos (4)
Peixes (20)

19

1

Anfíbios (11)
Répteis (8)

1

1

Quirópteros (24)

7

12

Outros mamíferos (12)

3
0%

muito maior que

6
20%

maior que

40%
aproximadamente igual a

60%
menor que

80%

100%

desconhecido

Figura 21 - Análise da população favorável de referência relativamente à população actual, por
grupo taxonómico

Como referido anteriormente, para 68 espécies da fauna (75,6 %) foi apresentada uma
estimativa do efectivo populacional. Destas, apenas para 51 espécies (56,7 %) foi
possível determinar a população favorável de referência, e sempre recorrendo às
opções comparativas já referidas.
Para o grupo dos peixes a única estimativa disponível para o tamanho da população
corresponde ao seu valor mínimo, de acordo com informação do “Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal” (Rogado et al. in Cabral et al. 2005). Não se conhece o
máximo, valor com o qual a população favorável de referência deveria ser comparado,
de acordo com a metodologia proposta pela Comissão e ETC. Por esta razão, e uma
vez que se tem verificado uma regressão continuada do número de efectivos,
considerou-se que o valor favorável de referência será “muito maior do que" o actual.
A lampreia-marinha Petromyzon marinus é a única espécie cujo valor populacional é
dado pelo seu máximo e para a qual não existem evidências de ocorrência de um
declínio continuado no efectivo populacional (Rogado et al. in Cabral et al., 2005).
Também para a maioria dos anfíbios e répteis foi definido somente o valor mínimo
populacional, tendo sido considerada desconhecida a população favorável de
referência. Só para duas espécies de répteis, com distribuição restrita – a lagartixa-damontanha Lacerta monticola (Serra da Estrela) e a víbora de Seoane Vipera seoanei
(Gerês) - foi possível determinar a população favorável de referência com base no
respectivo efectivo populacional.
No caso dos quirópteros, para as espécies cujo efectivo populacional é elevado (>
10.000 indivíduos), considerou-se que se manteriam estáveis e seria assegurada a
sua sobrevivência. Por outro lado, para espécies que actualmente têm um efectivo
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populacional reduzido que pode comprometer a sua sobrevivência, foi considerado
que a população favorável de referência tem que ser “maior que” a actual.
Dentro dos “outros mamíferos” incluem-se espécies com distribuição generalizada como a geneta Genetta genetta, o sacarrabos Herpestes ichneumon, o toirão Mustela
putorius e a lontra Lutra lutra - cujo efectivo populacional existente é considerado
suficiente para garantir a sua viabilidade a longo prazo num estado de conservação
favorável. O mesmo se verifica com o rato de Cabrera Microtus cabrerae e a toupeirade-água Galemys pyrenaicus, embora estas espécies apresentem distribuições mais
restritas.
No caso do lobo Canis lupus, e tal como já referido, a subpopulação a Norte do rio
Douro encontra-se estável, resultado da implementação de medidas de conservação
que se têm demonstrado eficazes. No entanto, o mesmo não se verifica para o
efectivo da subpopulação que ocorre a Sul do mesmo rio, o qual terá de aumentar
para assegurar a sua viabilidade a longo prazo, pelo que a população favorável de
referência para o total da região Mediterrânica foi considerada superior à população
actual.
3.1.8. Área ocupada favorável de referência
Habitats - Área ocupada favorável de referência

Florestas (16)

9

7

Habitats rochosos (6)

6

Turfeiras (2)

2

Formações herbáceas (10)

2

Matos esclerófilos (8)

8

Charnecas e matos (5)

2

Habitats de água doce (12)

1
2

2

3

11

3
0%

maior que

1

6

5

Habitats costeiros e halófilos (14)

1

6

Habitats dunares (11)

muito maior que

5

2

20%

40%

aproximadamente igual a

60%
menor que

80%

100%

desconhecido

Figura 22 - Análise da área ocupada favorável de referência relativamente à área ocupada actual,
por tipos de habitats

A análise da Figura 22 permite verificar que há uma percentagem elevada (54 %) de
habitats naturais para os quais a área ocupada considerada favorável é equivalente à
actual. De acordo com as fichas de caracterização ecológica e de gestão dos habitats
naturais, os objectivos de conservação definidos para estes habitats prevêem a
manutenção da área ocupada.
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Por outro lado, usando a mesma abordagem, 30% dos habitats naturais apresentam
actualmente uma área ocupada inferior à área ocupada favorável de referência,
destacando-se nesta situação os habitats florestais e dunares. No caso dos
ecossistemas florestais, os habitats em causa são sobretudo florestas de Quercus spp.
(9160, 9230, 9240, 9320, 9330, 9340) e florestas de coníferas das montanhas
mediterrânicas (9560 e 9580). Relativamente aos sistemas dunares, verifica-se que
são habitats associados à duna secundária, terciária ou a paleodunas (2170, 2230,
2250, 2260, 2330), isto é, são as dunas fixas ou mais estabilizadas as que revelam
maior necessidade de incremento na área de ocupada.
Em contrapartida, para cerca de 15% dos habitats naturais a avaliação efectuada
indicou que a área ocupada favorável de referência poderá ser inferior à área
actualmente ocupada. Estas situações tiveram expressão essencialmente ao nível das
formações herbáceas e dos habitats de água doce. Importa contudo ressalvar que na
quase totalidade das formações herbáceas é aceitável regressão de uma percentagem
da área ocupada, mas exclusivamente por progressão sucessional. Do mesmo modo,
para os habitats de água doce, conforme já referido atrás, é aceitável a sua redução
por efeito da sucessão ecológica, implicando a reabilitação da galeria ripícola (e,
consequentemente, beneficiando habitats florestais como 92A0, 91E0 ou 92B0).
3.1.9. Avaliação global
Habitats - avaliação global

7%
7%
31%
Fauna - avaliação global
11%
21%

55%

40%
28%

favorável
desfavorável /inadequada
desfavorável /má
desconhecida

Figura 23 - Análise da avaliação global para espécies da fauna e habitats naturais

ICNB Agosto de 2008

56

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Mediterrânica

Avaliação global (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (11)

4

Moluscos (4)

1

6

1

Peixes (20)

2

1

7

Anfíbios (11)

13

2

Répteis (8)

9
2

Quirópteros (24)

3

6
4

Outros mamíferos (12)

8

3

9

5

1

3

HABITATS:
Florestas (16)

3

11

2

Habitats rochosos (6)

3

Turfeiras (2)

1

1

Formações herbáceas (10)

5

5

Matos esclerófilos (8)

4

4

Charnecas e matos (5)

2

3

Habitats de água doce (12)

4

1

2

9

Habitats costeiros e halófilos (14)

3
0%

favorável

2

5

Habitats dunares (11)

1

2
8

20%

desfavorável /inadequada

40%

2
60%

desfavorável /má

80%

1
100%

desconhecida

Figura 24 - Análise da avaliação global, por grupo taxonómico e tipos de habitats

No conjunto da fauna, verifica-se que a maioria (61 espécies, 68 %) apresenta uma
avaliação global desfavorável, sendo que para 25 destas espécies (28%) a situação é
considerada desfavorável/má.
No entanto, torna-se importante salientar que os critérios definidos pela Comissão
para enquadramento dentro de cada classe da avaliação global levam a que um
número significativo de espécies da fauna tenha uma avaliação global desfavorável
(desfavorável/inadequada ou desfavorável/má), não correspondendo ao resultado
expectável face ao conhecimento existente sobre o estado de conservação das
espécies em Portugal, sendo que uma análise sucinta dos resultados obtidos permite
verificar o seguinte:
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- A falta de informação de base sobre os invertebrados tem naturalmente
repercussões na avaliação global (aliás já esperadas), sendo que, por exemplo, para
54,5 % dos artrópodes (seis espécies) não é possível obter qualquer resultado sobre a
avaliação global.
No que respeita ao lagostim-de-patas-brancas Austropotamobius pallipes, até à
década de 1980, a maioria das populações em Portugal encontravam-se no Nordeste
de Portugal, em Trás-os-Montes. Depois de 1986 grande parte das populações
desapareceram e não foi efectuada nenhuma captura após 1999 (Bernardo et al.
2001a), apesar das acções de prospecção efectuadas em locais de anterior
ocorrência. Actualmente, considera-se que se pode falar no aparente desaparecimento
da espécie (Bernardo et al. 2001a e 2001b) e que não existem condições para a sua
recuperação, pois a expansão de espécies não indígenas compromete qualquer acção
de repovoamento que se pretenda implementar. Foram efectuados vários
repovoamentos, aparentemente sem sucesso (Bernardo et al. 2001b) e, mesmo que
repovoamentos futuros venham a ter sucesso, as condições existentes só poderão
gerar populações fragmentadas, de muito reduzida viabilidade, pelo que se considera
inevitável a extinção da espécie em Portugal (Bernardo et al. 2001a e 2001b).
O mexilhão-do-rio Margaritifera margaritifera tem verificado um declínio significativo do
“range”, o qual se encontra muito abaixo do “range” favorável de referência, sendo
igualmente de assinalar um declínio significativo da população e sem evidências
recentes de recrutamento nalgumas linhas de água. A área do habitat, bem como a
sua qualidade, têm sido afectados nos últimos anos, nomeadamente pela construção
de barragens, pondo em risco a sobrevivência da espécie a longo prazo. Todo este
panorama implica más perspectivas para o seu futuro, com viabilidade da espécie a
longo prazo em risco. A espécie irá desaparecer se não se efectuarem medidas
concretas, que passam pela manutenção das condições ambientais actuais dos rios
Tuela, Mente e Rabaçal e pela recuperação da qualidade ambiental dos restantes rios
da sua área de distribuição. Por outro lado, torna-se necessário o estabelecimento de
um programa de reprodução em cativeiro para assegurar a estabilização das
populações em regressão e para reintrodução da espécie em algumas zonas.
Também a situação de Unio crassus, espécie limitada às bacias do Guadiana, Mira e
Sado, não é muito diferente. Tem-se verificado um declínio significativo do “range” e
de todas as população conhecidas, muitas delas abaixo do mínimo para subsistirem. A
conservação da espécie depende da manutenção das condições ambientais dos rios
onde as populações ocorrem, encontrando-se o seu habitat em regressão, tanto em
termos de área como de qualidade. A sobre-exploração dos recursos hídricos tem
particular importância no Sul do país, reduzindo drasticamente o habitat disponível. De
assinalar também a introdução de espécies não indígenas, a qual poderá ter efeitos
por competição (espécies exóticas de bivalves), predação (espécies exóticas de
lagostins) ou ainda como via de disseminação de agentes patogénicos. É também
necessário o estabelecimento de um programa de reprodução em cativeiro para
assegurar a estabilização das populações em regressão e para reintrodução da
espécie em algumas zonas. No entanto, as alterações climáticas, com períodos de
seca cada vez maiores, fazem prever uma redução das condições necessárias à
sobrevivência da espécie, sendo más as perspectivas para o seu futuro, com
viabilidade da espécie a longo prazo em risco.
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Para a espécie Unio pictorum, embora se tenha verificado um declínio moderado do
“range”, considera-se que o “range” actual é “aproximadamente igual” ao “range”
favorável de referência. Verifica-se também um decréscimo moderado da população, a
qual se encontra abaixo do valor de referência. No entanto, a espécie é comum e
localmente abundante, e a área do habitat, bem como a sua qualidade, são suficientes
para assegurar a sua sobrevivência a longo prazo. Mas as populações são muito
sensíveis a alterações bruscas no habitat (secas, descargas tóxicas, construção de
barragens), pelo que a sua conservação passa pela manutenção das condições
ambientais dos rios onde ocorre.
Os coleópteros Cerambyx cerdo e Lucanus cervus são espécies cuja área e qualidade
do habitat têm vindo a decrescer. No entanto, considera-se que estas espécies se
podem manter viáveis a longo prazo, desde que aplicadas medidas de gestão
adequadas à sua conservação. Dependem da preservação da floresta autóctone
naturalmente bem desenvolvida, nas quais é fundamental a manutenção de árvores
velhas e mortas para assegurar a sua sobrevivência a longo prazo.
As populações dos lepidópteros Callimorpha quadripunctaria e Euphydryas aurinia
encontram-se em ligeiro declínio, bem como a área e qualidade do seu habitat. A
manutenção de zonas florestais autóctones, permitindo o desenvolvimento de um
subcoberto diversificado (herbáceo e arbustivo), e de sistemas de exploração
extensivos, preservando a estrutura em mosaico, bem como a protecção da vegetação
ribeirinha, são medidas fundamentais para assegurar a sua sobrevivência a longo
prazo.
- A totalidade dos peixes encontra-se incluída nas categorias “desfavorável/
inadequada” e “desfavorável/má” (com os peixes migradores todos incluídos na
categoria “desfavorável/má”), o que não deve surpreender, por ser este o grupo de
vertebrados com maior percentagem de entidades classificadas com estatuto de
ameaça (CR – criticamente em perigo, EN – em perigo, VU - vulnerável) de acordo
com o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (Rogado et al. in Cabral et al.
2005).
As espécies com uma avaliação global mais crítica, com avaliação global
“desfavorável/má” e a deteriorar são a boga-portuguesa Chondrostoma lusitanicum, a
boga do Sudoeste C. almacai, o saramugo Anaecypris hispanica e a lampreia-doriacho Lampetra planeri. Existem ainda outras espécies de peixes (panjorca Rutilus
arcasii, boga-de-boca-arqueada R. lemingii, bordalo R. alburnoides, sável Alosa alosa,
savelha Alosa fallax, lampreia-de-rio Lampetra fluviatilis, cumba Barbus comizo, barbo
do sul B. sclateri e barbo de Steindachner B. steindachneri) com avaliação global
“desfavorável/má”, mas para as quais não se considerou que a situação se estivesse a
deteriorar.
As populações da boga-portuguesa Chondrostoma lusitanicum e da boga do Sudoeste
C. almacai têm verificado um declínio muito acentuado, encontrando-se as suas
populações actuais abaixo do valor favorável de referência. São espécies com
populações localizadas e fragmentadas, e com ocorrência de flutuações acentuadas
no número de indivíduos maduros entre anos hidrológicos extremos. A fragmentação
do habitat é responsável pelo isolamento populacional, não sendo a área do habitat,
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bem como a sua qualidade, suficientes para assegurar a sobrevivência da espécie a
longo prazo.
Calcula-se que para o saramugo Anaecypris hispanica a população favorável de
referência seja “muito maior do que” a actual, uma vez que a população se encontra
em declínio muito acentuado desde a década de 80, tendo mesmo deixado de ser
registada a sua ocorrência numa das sub-bacias. Espécie limitada à bacia do
Guadiana, os estudos de genética demonstraram isolamento demográfico entre os
núcleos populacionais, o que poderá levar à extinção local, particularmente nas subbacias mais pequenas. Tem-se também verificado a degradação do seu habitat, tanto
em termos de área como da sua qualidade, pondo em risco a viabilidade da espécie a
longo prazo. Existem medidas de gestão já implementadas mas que necessitam de
ser reforçadas.
A população e o habitat da lampreia-do-riacho Lampetra planeri encontram-se em
regressão, sendo o “range” e a população actuais muito menores que os valores
favoráveis de referência. A sua distribuição é muito fragmentada, com núcleos
populacionais de dimensão variável, não sendo a qualidade do habitat suficiente para
assegurar a sobrevivência da espécie a longo prazo.
- No caso dos anfíbios e répteis, grupos constituídos maioritariamente por espécies
não ameaçadas no nosso país de acordo com o “Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal” (Oliveira et al. in Cabral et al. 2005), o resultado da avaliação global não
espelha tal situação. Particularmente no caso dos anfíbios, para os quais não existe
informação sobre o população favorável de referência, mas cuja informação recolhida
sobre as perspectivas futuras é bastante optimista e em que o “range” favorável de
referência é considerado como “aproximadamente igual” ao “range” actual, a avaliação
global é maioritariamente “desfavorável/inadequada” porque, na generalidade, se
verificou um decréscimo do habitat, qualitativo e/ou quantitativo, ainda que reduzido ou
moderado. Apesar de tudo, foram os únicos dois grupos em que nenhuma espécie foi
englobada na categoria de “desfavorável/má”.
O tritão-marmorado Triturus marmoratus e a rã-verde Rana perezi são os únicos
anfíbios que apresentam uma avaliação global favorável. São espécies muito
abundantes, e apesar de poderem ter factores de ameaça a actuar sobre as suas
populações que podem estar a levar à redução ou eliminação de algumas, têm uma
grande capacidade de dispersão e adaptação a meios menos favoráveis e, por isso,
têm sido favorecidas pela criação de massas de água artificiais.
No caso dos répteis, existem também duas espécies com uma avaliação global
favorável. O cágado-mediterrânico Mauremys leprosa é uma espécie que não parece
especialmente exigente com o tipo de habitats que utiliza, adaptando-se
aparentemente bem a habitats artificiais, como charcos e barragens, onde muitas
vezes se reproduz e alimenta. A cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis ocupa todo o
tipo de habitats, à excepção de zonas húmidas e inundáveis. Tem uma adaptação
razoável aos habitats artificiais e humanizados, onde muitas vezes se reproduz e
alimenta das populações de roedores.
- No caso dos quirópteros, os resultados da avaliação global das espécies
cavernícolas (nove espécies) foram “desfavorável/inadequada” (morcego-rato-grande
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Myotis myotis, morcego-de-franja M. nattereri, morcego-de-ferradura-pequeno
Rhinolophus hipposideros, morcego-de-peluche Miniopterus schreibersii) e
“desfavorável/má” (morcego-rato-pequeno Myotis blythii, morcego-lanudo M.
emarginatus, morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus mehelyi, morcego-deferradura-mediterrânico R. euryale, morcego-de-ferradura-grande R. ferrumequinum),
atendendo à maior susceptibilidade do seu habitat. No conjunto das cinco espécies
com avaliação global “desfavorável/má”, a situação de três delas é ainda de
deterioração (Myotis blythii, Rhinolophus mehelyi, R. euryale).
A situação do morcego-rato-pequeno Myotis blythii é particularmente preocupante,
tendo-se verificado uma tendência populacional decrescente em todos os abrigos em
estudo, além de ter havido perda de uma importante colónia de criação no sul de
Portugal. A manter-se esta tendência populacional é provável que mais colónias
venham a desaparecer, podendo pôr em causa a sobrevivência da espécie em
território nacional (Rodrigues et al. 2003). Foram tomadas algumas medidas pontuais
(consolidação de um abrigo de hibernação e controle da vegetação na entrada de
vários abrigos), que têm aparentemente permitido a manutenção das populações nos
abrigos intervencionados. No entanto, considera-se que o habitat disponível não é
adequado à sobrevivência da espécie a longo prazo.
O morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus mehelyi aparenta ter sofrido um
acentuado declínio no seu efectivo de criação e hibernação (Rodrigues et al. 2003). Os
abrigos disponíveis para esta espécie, grutas e minas, das quais a espécie está
inteiramente dependente, são cada vez menos, pois alguns têm sido encerrados,
destruídos ou são excessivamente perturbados. Foram tomadas algumas medidas
pontuais (consolidação de um abrigo de hibernação; interdição da entrada de
visitantes por colocação de vedação em três abrigos, um de hibernação e dois de
criação; controle da vegetação na entrada de vários abrigos; e construção de dois
abrigos subterrâneos artificiais) que têm aparentemente permitido a manutenção das
populações nos abrigos intervencionados.
Os dados parecem mostrar existir um recuo populacional para o morcego-deferradura-mediterrânico Rhinolophus euryale, principalmente no Oeste, tanto a nível
dos efectivos de hibernação como de criação (Rodrigues et al. 2003). Nesta zona do
país registou-se a perda de um abrigo de criação e uma diminuição do efectivo em
dois abrigos de hibernação. A espécie está inteiramente dependente dos abrigos grutas e minas – os quais têm sofrido fortes perturbações. Foram tomadas algumas
medidas pontuais (interdição da entrada de visitantes por colocação de vedação em
três abrigos, um de hibernação e dois de criação; controle da vegetação na entrada de
vários abrigos), que têm aparentemente permitido a manutenção das populações nos
abrigos intervencionados.
Para estas três espécies considera-se que o habitat disponível não é adequado à sua
sobrevivência a longo prazo.
O morcego de Bechstein Myotis bechsteinii, o morcego-de-bigodes Myotis mystacinus
e o morcego de Savi Pipistrellus savii são as espécies não cavernícolas com avaliação
global mais crítica (inadequada/má). O morcego de Bechstein é o único não
cavernícola (ocorre excepcionalmente em grutas e minas) que apresenta uma
avaliação global inadequada/má e a deteriorar. É uma das espécies mais raras em

ICNB Agosto de 2008

61

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Mediterrânica

Portugal, encontrando-se o “range” e a população abaixo dos valores de referência.
Sendo uma espécie aparentemente associada à floresta de folhosas de boa qualidade,
a diminuição deste tipo de habitat resulta na diminuição da disponibilidade de abrigos,
pela eliminação de árvores antigas com cavidades, e das áreas de alimentação
disponíveis.
Por oposição, algumas espécies não cavernícolas apresentam um estatuto mais
favorável (morcego de Kuhl Pipistrellus kuhlii, morcego-pigmeu P. pygmaeus,
morcego-hortelão Eptesicus serotinus), correspondendo a espécies não ameaçadas
segundo o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (Queiroz et al. in Cabral et al.
2005). Existe ainda neste grupo um número significativo de espécies com resultado
“desconhecido” (nove espécies, 37,5 % do total dos quirópteros), todas elas não
cavernícolas, obviamente relacionado com a falta de informação, relativamente aos
parâmetros do “range”, população e habitat ocupado.
- No caso dos “outros mamíferos”, a lontra Lutra lutra, o sacarrabos Herpestes
ichneumon e a geneta Genetta genetta apresentam uma avaliação global favorável.
São espécies com distribuição generalizada por todo o território (à excepção do
sacarrabos) e, embora o tamanho da população seja desconhecido, a área do habitat
tem-se mantido estável, considerando-se que seja suficientemente ampla para garantir
a sobrevivência destas espécies a longo prazo.
O lince-ibérico, Lynx pardinus é o único mamífero cuja avaliação global resulta
“desfavorável/má”, espécie para a qual está considerado um cenário de pré-extinção.
Estima-se que, entre 1960 e 1990, houve uma regressão de cerca de 80% na área de
distribuição ibérica, tendência que se manteve ou acentuou nos últimos anos. Por
outro lado, prospecções locais entre 1997 e 2000 e uma monitorização nacional em
2002 indicaram não haver evidência de animais residentes em Portugal (Pinto 2000,
Sarmento & Cruz 2000, Fernandes et al. 2001, ICN 2002). A redução e a
fragmentação da área de habitat favorável (matagal mediterrânico) e regressão das
populações de coelho-bravo, sua principal presa, são factores que afectam a sua
viabilidade a longo prazo, a qual depende de acções à escala ibérica e de reintrodução
de animais.
A subpopulação de lobo Canis lupus a Norte do Douro está aparentemente estável, e
as medidas de conservação aplicadas têm sido eficazes. No entanto, a subpopulação
a Sul do Douro é constituída por um efectivo populacional reduzido e aparentemente
isolado, e o habitat da espécie aparentemente sofreu um decréscimo moderado. As
medidas de conservação que têm vindo a ser aplicadas, embora pareçam ter algum
resultado positivo, não são suficientes para assegurar a recuperação da subpopulação
que ocorre a Sul do Douro de forma a garantir a sua viabilidade a longo prazo, sendo
para tal necessárias medidas de conservação adicionais, entre as quais o fomento de
presas selvagens. Por esta razão, considerou-se que no total da região Mediterrânica
a espécie enfrenta dificuldades de sobrevivência a menos que as condições se
alterem.
A cabra-montês Capra pyrenaica é uma espécie que se encontra em expansão no
nosso país, pelo que a tendência estimada para o “range” é de aumento. No entanto, o
“range” actual é “menor que” o “range” favorável de referência. Também a população
está abaixo do valor de referência mas a tendência é de crescimento. Desconhece-se
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se o habitat existente com potencialidade para esta espécie é suficiente para a mesma
atingir um efectivo e uma área de distribuição que assegurem a sua conservação a
longo prazo. A distribuição e efectivo muito restritos tornam a espécie muito vulnerável
a qualquer acontecimento estocástico e o facto desta população ter tido origem num
número muito pequeno de fundadores torna o inbreeding uma ameaça potencial.
Para a toupeira-de-água Galemys pyrenaicus verifica-se um decréscimo moderado da
população, bem como da área e qualidade do habitat, com consequente
fragmentação. No entanto, considera-se que a espécie se pode manter viável a longo
prazo, desde que aplicadas medidas de gestão adequadas à conservação da espécie.
No caso do gato-bravo Felis silvestris suspeita-se que tenha havido uma regressão da
população e da disponibilidade do habitat preferencial para a espécie. As perspectivas
de viabilidade a longo prazo são reduzidas, principalmente se continuar a verificar-se
uma ausência de controlo de gatos ferais, o que poderá conferir à hibridação uma
importância muito significativa.
A avaliação global dos habitats naturais é na sua maioria desfavorável (inadequada 55% e má - 7%) registando-se, contudo, uma avaliação favorável para 31 % dos
habitats.
As situações em que a avaliação global dos habitats naturais foi favorável registam-se
em vários tipos de habitats, embora com maior incidência nas comunidades pioneiras:
habitats rochosos (8130, 8220, 8230), formações herbáceas (6160, 6210, 6220, 6410,
6420) e comunidades arbustivas (Matos esclerófilos: 5110, 5120, 5330, 5410 e
Charnecas e matos: 4030, 4060, 4090).
Os habitats de água doce também registam vários casos em que a avaliação global foi
favorável (3140, 3150, 3270, 3280, 3290), correspondendo aos habitats que, dentro
deste grupo, podem ser beneficiados por alguma perturbação antrópica e graus de
eutrofização do meio hídrico.
No grupo dos habitats costeiros e halófilos, a avaliação favorável recaiu sobre o
habitat 1240 (Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp.
endémicas), que se localiza em áreas de difícil acesso, e sapais e prados salgados
mediterrânicos (1410, 1430), comunidades que, de uma forma geral, possuem uma
maior resistência à perturbação.
A avaliação desfavorável no caso dos habitats naturais decorre em grande parte da
avaliação da área ocupada e, também com alguma frequência, da avaliação da
estrutura e funções do habitat (estado de conservação)15. Numa análise detalhada dos
tipos de habitats em situação mais desfavorável importa salientar o seguinte:
- verifica-se que 71 % dos habitats costeiros e halófilos se encontram em situação
desfavorável (inadequada e má), destacando-se em pior situação o habitat 1140
(Lodaçais e areais a descoberto na maré-baixa, sobretudo o subtipo relativo aos
bancos de sedimentos intermareais com Zoostera noltii) e o habitat 1150 (Lagunas
costeiras). Os habitats costeiros e halófilos são globalmente afectados por uma série
de pressões relacionadas com a afectação dos fundos marinhos, costeiros e
15
De acordo com os critérios estabelecidos, a avaliação global baseia-se em 4 análises anteriores (“range”, área ocupada,
estrutura e funções do habitat e perspectivas futuras), sendo que a classificação de apenas um destes parâmetros como
desfavorável implica directamente uma avaliação global igualmente desfavorável (ver capítulo 2 e Anexo 6)
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estuarinos (e.g. dragagens, fundeação, determinados métodos de pesca e apanha),
com a erosão costeira e as alterações do regime de correntes e da dinâmica
sedimentar (devido a obras de engenharia costeira e diminuição de transporte e
deposição de sedimentos por efeito da redução da actividade agrícola e pastoril e do
represamento por obras hidráulicas), com a poluição e a infra-estruturação destas
áreas costeiras.
- a situação dos habitats dunares é francamente desfavorável, não se registando
quaisquer habitats com uma avaliação global favorável. A pior avaliação recaiu sobre
os habitats 2170 (Dunas com Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)) e 2190
(Depressões húmidas intradunares), os quais têm em comum o facto de se
localizarem em depressões dunares e necessitarem de encharcamento sazonal ou
permanente. As depressões intradunares são habitats extremamente sensíveis e são
actualmente um dos habitats naturais mais alterados e ameaçados pela acção
humana em Portugal continental. Os habitats dunares em geral têm uma baixa
resistência à perturbação e encontram-se em áreas onde a pressão humana é
particularmente elevada. Todavia, são também comunidades que respondem
rapidamente quando são suprimidas as ameaças e aplicadas medidas de protecção e
recuperação, as quais (genericamente) passam pelo ordenamento da ocupação
urbano-turística e das áreas balneares, pela erradicação de espécies invasoras e pela
aplicação de acções de recuperação dos sistemas dunares.
- os sistemas turfosos, globalmente com avaliação desfavorável, são
reconhecidamente muito localizados, de ocorrência fragmentada, grau de conservação
em geral baixo e cuja área ocupada tem sofrido regressão relevante. Neste âmbito
talvez interesse referir que o habitat 7150 (avaliação "desfavorável/inadequada") se
pode considerar uma fitocenose pioneira relativamente ao 7140, que constitui turfeiras
evoluídas, sendo sobre este último que recai a avaliação "desfavorável/má". Dado o
seu carácter finícola (limite da área de distribuição) em Portugal, as turfeiras possuem
um elevado interesse para a conservação. A actual área ocupada por estes habitats
em Portugal é diminuta. A drenagem destes habitats permanentemente encharcados,
a erosão associada ao fogo, o pisoteio e o pastoreio são as principais causas para a
regressão da área ocupada pelos sistemas turfosos.
- embora nos habitats florestais não se verifiquem situações de avaliação global
"desfavorável/má", um número significativo destes habitats naturais (69 %, 11 habitats)
encontram-se em situação "desfavorável/inadequada". Para este resultado concorrem
as florestas esclerófilas mediterrânicas (9320, 9330, 9340, 9380), as florestas de
coníferas das montanhas mediterrânicas (9560, 9580), os carvalhais (9160, 9230,
9240) e ainda os habitats 92D0 (Galerias e matos ribeirinhos meridionais da Neriotamaricetea e Securinegion tinctoriae) e 91B0 (Freixiais termófilos de Fraxinus
angustifolia). Muitos destes habitats florestais encontram-se fragmentados ou
acantonados, e são pouco frequentes as situações em que exibem a maturidade e o
estado de conservação que devem caracterizar comunidades climácicas ou
paraclimácicas.
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3.1.10. Pressões actuais e ameaças futuras
Verifica-se que as pressões actuais associadas à poluição e outros
impactos/actividades humanas (nomeadamente a limpeza das linhas de água),
agricultura e silvicultura e alterações de condições hidráulicas por indução humana
(aterros, drenagem, modificação da hidrografia) são os mais assinalados para as
espécies da fauna.
No caso quer da flora, quer dos habitats naturais, as pressões actuais que mais
frequentemente foram assinaladas estão associadas à urbanização, concretamente no
que se refere à expansão urbana e urbano-turística, impacto que tem como
consequência a destruição directa destes valores naturais (e.g. Chaenorhinum
serpillyfolium subsp. lusitanicum, ou o habitat 2130 Dunas fixas com vegetação
herbácea «dunas cinzentas»).
De referir igualmente que a pressão "pisoteio, sobreutilização" foi assinalada com
elevada frequência, quer para espécies da flora quer para habitats naturais. É patente
a associação desta pressão a habitats com uma baixa resiliência, mas verifica-se
também que muitos dos habitats (e espécies) afectados por esta pressão são litorais,
áreas onde frequentemente há uma maior pressão humana.
Tal como já referido, grande parte das espécies da fauna que constam dos anexos da
Directiva Habitats são espécies associadas a linhas de água (peixes, moluscos,
odonatas, anfíbios, quirópteros, alguns mamíferos e répteis), o que justifica a
referência substancial a pressões relacionados com a poluição da água - tanto
resultante da descargas de efluentes não tratados como devido à intensificação da
utilização de pesticidas e fertilizantes na agricultura - e com a destruição da vegetação
ripícola autóctone e áreas circundantes das ribeiras. Também a construção de
barragens, alteração do regime natural dos caudais, drenagem e aterro de zonas
húmidas, sobre-exploração dos recursos hídricos são factores frequentemente
referidos como pressões actuais a estas espécies.
No caso dos habitats naturais, verifica-se igualmente uma significativa incidência de
pressões relacionadas com a poluição da água, nomeadamente sobre os habitats
costeiros /vegetação halófila e sobre os habitats de água doce.
A intensificação da agricultura, associada à utilização excessiva de fertilizantes e
pesticidas, pode provocar redução de presas (referido para todos os quirópteros) ou
de plantas hospedeiras (afectando os lepidópteros) ou ser uma fonte responsável pela
poluição difusa (que afecta diferentes grupos, como peixes, odonatas, moluscos,
anfíbios, quirópteros, alguns mamíferos e répteis associados às linhas de água). Por
outro lado, pode levar à fragmentação do habitat de espécies da fauna.
A destruição/substituição da floresta autóctone é responsável pela redução das áreas
de refúgio e de alimentação (quirópteros, coleópteros) e pela fragmentação do habitat
de muitas espécies da fauna.
De assinalar também a destruição e perturbação de abrigos, particularmente grave em
períodos críticos como a criação e hibernação, referida para os quirópteros
cavernícolas.
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Por outro lado, a florestação pode ser uma actividade que constitui uma pressão para
espécies da flora e habitats naturais, nomeadamente quando as florestações implicam
alteração do uso do solo. São comuns as situações em que esta pressão está
relacionada com plantação de eucaliptais (e.g. Anarrhinum longipedicelatum,
Centaurea vicentina).
Ainda no que toca às actividades agro-silvo-pastoris, o pastoreio foi assinalado com
alguma frequência por constituir uma pressão para diversos habitats naturais (e.g.
turfeiras, alguns habitats dunares, vários habitats florestais).
De assinalar que os fogos florestais constituem uma pressão com um peso
significativo em todos os grupos analisados (fauna, flora e habitats naturais).
Também é bastante referida a expansão de espécies não indígenas, que competem
com as espécies autóctones, a nível territorial, alimentar, ou de introdução de doenças
(cágados, peixes, bivalves).
A expansão de espécies da fauna não indígenas é bastante referida, podendo ter
efeitos negativos para as espécies da fauna através de competição (tanto a nível
territorial como alimentar), predação ou ainda actuar como via de disseminação de
agentes patogénicos. A expansão de flora não autóctone invasora pode ainda afectar
as plantas autóctones hospedeiras de algumas espécies da fauna, como os
lepidópteros.
Relativamente à flora há ainda que referir os processos naturais de sucessão
ecológica que constituem uma pressão sobretudo para algumas espécies pioneiras ou
que ocupam estádios mais iniciais na sucessão ecológica, ao conduzir à substituição
das comunidades destas espécies (e.g. Festuca brigantina, F. henriquesii).
Na generalidade das espécies e habitats naturais, não se verificaram grandes
alterações nas respostas apresentadas relativamente a pressões actuais e ameaças
futuras, razão pela qual se focaram apenas as principais pressões identificadas.
Esta quase coincidência de respostas deve-se, por um lado, à existência de fortes
indícios de que as pressões associadas à influência humana - quer decorrentes da
intensificação e artificialização do uso do território, quer do abandono agrícola
(tendência verificada há já algumas décadas) - irão, muito provavelmente, manter-se
num futuro próximo e, por outro lado, à reduzida implementação de medidas de
conservação.
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3.2. Região Biogeográfica Atlântica
A região Atlântica ocupa em Portugal uma pequena área coincidente com o Noroeste
de Portugal (5% do território nacional) e corresponde a uma situação marginal desta
região biogeográfica (0,6 % do total da região Atlântica) (ver Figura 1). Esta situação
tem consequências ao nível do universo de espécies e habitats naturais, o que se
reflecte igualmente na análise dos resultados. Efectivamente, verifica-se que há
espécies e habitats que ocorrem simultaneamente nas duas regiões biogeográficas
(51 espécies da fauna, 23 espécies da flora e 38 habitats naturais), mas a maioria
ocorre na região Mediterrânica, sendo que com exclusividade na região Atlântica há
apenas uma espécie da fauna (salmão Salmo salar), três espécies da flora (Culcita
macrocarpa, Lycopodiella cernua, Trichomanes speciosum) e um habitat natural (2180
– Dunas arborizadas das regiões atlântica, continental e boreal).
Na análise de dados da região Atlântica foram consideradas:
- 57 espécies da fauna (cinco artrópodes, três moluscos, oito peixes, nove anfíbios,
sete répteis, 17 quirópteros e oito “outros mamíferos”);
- 26 espécies da flora (cinco espécies não vasculares, cinco pteridófitas e 16
espermatófitas);
- 39 habitats naturais (oito habitats costeiros e halófilos, oito habitats dunares,
quatro habitats de água doce, três charnecas e matos, um mato esclerófilo, cinco
formações herbáceas, duas turfeiras, três habitats rochosos, cinco habitats florestais).
3.2.1. “Range”
Na região Atlântica o "range" foi estimado para a totalidade dos habitats naturais e das
espécies da fauna e da flora.
Verifica-se para as espécies da flora e para os habitats naturais que a percentagem
predominante corresponde a dados com qualidade moderada, ao passo que na fauna
a qualidade dos dados é muito variável (ver Figura 25), verificando-se diferenças
significativas entre os vários grupos taxonómicos (Figura 26).
Os dados disponíveis para a maioria dos invertebrados decorrem de trabalhos
localizados e de comunicações pessoais pontuais, não havendo uma prospecção
sistemática destas espécies em toda a região biogeográfica, pelo que o “range” foi
maioritariamente definido por extrapolação de dados parciais.
No caso dos peixes, a qualidade dos dados do “range” é variável, sendo considerada
boa para os peixes migradores, resultante de prospecções mais intensivas.
À semelhança do já observado na região Mediterrânica, a informação foi considerada
de boa qualidade para a totalidade dos anfíbios e répteis, atendendo a que se
recolheu recentemente informação no âmbito do projecto do “Atlas dos Anfíbios e
Répteis de Portugal” (Loureiro et al. em prep.), o qual cobriu todo o território do
Continente.
Pelo contrário, os quirópteros constituíram o grupo em que se verificou uma maior
insuficiência de informação, os quais representam 59,3 % do total da fauna com
informação “muito incompleta” (94,1 % dos quirópteros), encontrando-se nesta
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situação não só as espécies não cavernícolas mas também as cavernícolas (esta
região não tem características cársicas, não se tendo conhecimento de grutas, mas
unicamente de algumas minas ocupadas por estas espécies). O Parque Nacional da
Peneda-Gerês foi a única área desta região biogeográfica que foi inventariada de
modo intensivo.
O grupo dos “outros mamíferos”contém situações muito diferentes, tal como já se tinha
verificado na região Mediterrânica. Por um lado, existem espécies com informação
bastante detalhada e recente, resultante de monitorização intensiva, como é o caso do
lobo Canis lupus e da cabra Capra pyrenaica; para a toupeira-de-água Galemys
pyrenaicus a qualidade dos dados variou ao longo deste período, podendo ser
considerada de boa qualidade entre 1990 – 2001 (monitorização intensiva), data após
a qual só existem dados recolhidos pontualmente; e espécies como a geneta Genetta
genetta e o toirão Mustela putorius, com distribuição conhecida por todo o território do
Continente, mas para a qual não estão disponíveis e organizados dados sobre a sua
ocorrência. No caso da marta Martes martes, houve apenas uma prospecção
incompleta16, sendo o “range” resultado da extrapolação de dados parciais, tendo sido
a qualidade dos dados considerada moderada.
"Range" estim ado - qualidade dos dados
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Figura 25 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range". Qualidade dos dados: boa baseada em estudos intensivos /moderada - baseada em dados parciais com alguma
extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito incompletos ou em opinião de
peritos
16

A prospecção de Martes martes baseou-se fundamentalmente em dados sobre a recolha de animais mortos e
inquéritos orais.
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"Range" estim ado - qualidade dos dados (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (5)

4

Moluscos (3)

1

1
1

Peixes (8)

4

3

Anfíbios (9)

9

Répteis (7)

7

Quirópteros (17)

1

1

1

16

Outros mamíferos (8)

2

2

4

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (10)

3

Espermatófitas (16)

6

2

1

12

2

HABITATS:
Florestas (5)

2

2

Habitats rochosos (3)

1

2

Turfeiras (2)

1
2

Formações herbáceas (5)

1

4

Matos esclerófilos (1)

1

Charnecas e matos (3)

2

Habitats de água doce (4)

1

2

2

Habitats dunares (8)

1

6

1

Habitats costeiros e halófilos (8)

1

6

1

0%
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boa

moderada

muito incompleta

Figura 26 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range" por grupo taxonómico e tipos de
habitats com indicação do número de espécies/habitats representados em cada tipologia. Qualidade
dos dados: boa /moderada /muito incompleta

Em grande parte das situações das espécies da flora, considerou-se também que os
dados de base possuíam uma qualidade moderada (69,2 %). Frequentemente, à
semelhança da região Mediterrânica, a informação principal baseou-se em registos de
1994 a 1996 decorrentes do projecto "Distribuição geográfica e estatuto de ameaça
das espécies da flora a proteger”. São contudo dados de localização descritivos, não
tendo havido produção de cartografia. Assim, embora sejam dados pouco detalhados
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para uma análise precisa da distribuição, frequentemente foram suficientes para uma
delimitação do “range”.
As situações em que a informação foi considerada mais incompleta estão, no caso das
Espermatófitas, associadas a lacunas de conhecimento de espécies do Anexo V
(Narcissus bulbocodium e Scrophularia herminii) e, no caso das espécies não
vasculares, deve-se às lacunas de conhecimento sobre a ocorrência do briófito
Bryoerythrophyllum campylocarpum na bacia do Coura.
A informação de maior qualidade para a estimativa do "range" de espécies da flora
deveu-se a cinco espécies, três das quais ocorrem exclusivamente no SIC Valongo,
com um "range" de 100 km2, as quais foram estudadas no âmbito do Projecto LIFE
"Conservação de espécies raras no pSCI – Valongo" (CMValongo & ICETA 2004).
Estes três pteridófitos correspondem às espécies exclusivas da região Atlântica:
Culcita macrocarpa, Lycopodiella cernua, Trichomanes speciosum. As outras duas
espécies ocorrem também de forma localizada na região Atlântica, situam-se na área
do Parque Nacional da Peneda-Gerês e foram estudadas no âmbito de trabalhos
científicos de mestrado e doutoramento (Armeria sampaioi, Narcissus
pseudonarcissus ssp. nobilis).
Para a generalidade dos habitats naturais foi considerado que os dados de que se
dispunha eram de qualidade moderada (69,2 %), na medida em que eram dados
parciais e foi necessário recorrer a extrapolações. Tal como sucedeu na região
Mediterrânica, a informação de base remonta sobretudo à década de 90 e contém
profundas lacunas de informação para a área exterior à Rede Natura 2000. Como tal,
foram efectuadas sessões de trabalho com peritos externos convidados pelo ICNB no
sentido de colmatar algumas das insuficiências de informação.
Nesta região biogeográfica os dados utilizados são genericamente de pior qualidade,
comparativamente com a região Mediterrânica. Para a fauna e habitats naturais há
uma maior percentagem de casos com qualidade dos dados muito incompleta, e para
as espécies da flora há uma menor percentagem de casos em que se considerou a
qualidade dos dados como boa.
A fauna é o grupo onde se verifica uma maior frequência de casos em que a tendência
do “range” é considerada desconhecida (36,8 %) (ver Figura 27), para o que
contribuem praticamente todos os grupos, à excepção dos anfíbios e répteis (Figura
28). Os únicos quirópteros para os quais se determinou a tendência foram aqueles
para os quais o “range” é coincidente com a área total correspondente a esta região
biogeográfica (morcego de Kuhl Pipistrellus kuhlii, morcego-pigmeu P. pygmaeus,
morcego-de-água Myotis daubentonii e morcego-hortelão Eptesicus serotinus).
A razão de um elevado número de espécies de peixes (75%) apresentarem um
“range” associado a uma tendência estável, prende-se fundamentalmente com a forma
como foi definido o próprio “range” o qual, neste grupo, foi delimitado com base nas
bacias e/ou sub-bacias hidrográficas17.
No que respeita à flora, há uma significativa percentagem de casos com tendência
decrescente (30,8%) e verifica-se uma aparente tendência de expansão num número
17

Este método leva a que, para se verificar uma diminuição do range, terá que ocorrer o desaparecimento da
espécie numa bacia/sub-bacia anteriormente englobada na distribuição.

ICNB Agosto de 2008

70

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Atlântica

também significativo de espécies (34,6%), situações que serão analisadas adiante, à
luz das causas para esta tendência.

Tendência do "range"

36,8 %
7,0 %

Fauna (57)

35,1 %
21,1 %

11,5 %
30,8 %

Flora (26)

23,1 %
34,6 %

15,4 %
10,3 %

Habitats (39)

69,2 %
5,1 %

0

crescente

5

estável

10

decrescente

15

20

25
30
Nº de espécies / habitats

desconhecida

Figura 27 - Análise da tendência do "range"

Tendo em conta os critérios definidos para a delimitação do “range” (sub-capítulo
2.4.2.), não é de estranhar que para a generalidade dos habitats naturais se tenha
registado uma tendência de estabilidade, uma vez que sendo este delimitado pelas
localizações marginais de ocorrência, o mesmo tende a manter-se, ainda que no seu
interior se verifiquem alterações da área efectivamente ocupada pelo habitat.
Para além destas condicionantes, a distribuição, e consequentemente o "range", de
um habitat é fortemente influenciado pelas condições biofísicas do território. O facto
das características de muitos territórios, como o substrato ou as características
climáticas, serem relativamente constantes, justifica que o "range" de muitos habitats
naturais apresente uma tendência para se manter. De facto, quanto mais abrangente a
definição de um tipo de habitat natural, quanto mais dependente das condições
biofísicas e quanto mais próximo de um estado paraclimácico, maior tendência se
verificará para o seu "range" ser estável.
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Tendência do "range" (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (5)

3

Moluscos (3)

2
2

Peixes (8)

1
6

Anfíbios (9)

2

4

5

Répteis (7)

7

Quirópteros (17)

13

4

Outros mamíferos (8)

1

2

2

3

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (10)

2

3

3

Espermatófitas (16)

7

2
5

3

1

HABITATS:
Florestas (5)

5

Habitats rochosos (3)

2

Turfeiras (2)

1

1

1

Formações herbáceas (5)

5

Matos escleróf ilos (1)

1

Charnecas e matos (3)

1

Habitats de água doce (4)

2
2

Habitats dunares (8)

2

1

4

Habitats costeiros e halóf ilos (8)

1

5
0%

2
3
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crescente
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decrescente

100
%

desconhecida

Figura 28 - Análise da tendência do "range" por grupo taxonómico e tipos de habitats

No que diz respeito à flora e fauna, importa esclarecer que o aumento do "range" se
deve, na sua maioria, ao aumento do conhecimento relativamente à distribuição das
espécies (Figura 29). A cabra-montês Capra pyrenaica é a única espécie para a qual a
tendência crescente é assinalada como resultado de uma expansão natural.
Tal como já referido para a região Mediterrânica, um volume considerável de
informação foi produzido para a fauna no âmbito do projecto “Conhecimento e Gestão
do Património Natural” (1994-1997). Também o "Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal" (Cabral et al. 2005), o "Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal" (Loureiro et
al. em prep.) e o "Atlas dos Bivalves de Água Doce em Portugal Continental" (Reis
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2006), entre outros projectos, em muito contribuíram para um maior conhecimento de
um alargado conjunto de espécies.
Causas para a tendência do "range"
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decrescente
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4
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decrescente
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Impacto humano directo

Processos naturais

Outras

90%

100%

Desconhecido

Figura 29 - Análise das causas identificadas para a tendência do "range"

18

No caso das espécies da flora com tendência crescente do “range”, importa referir que
foi considerado um período de tempo bastante alargado para ponderar a tendência do
"range", sendo frequentes situações em que se compararam dados históricos de há
várias décadas com dados obtidos após 1990. Refira-se ainda que as espécies da
flora incluídas na Directiva Habitats foram alvo de prospecção no âmbito da proposta
da Lista Nacional de Sítios, mas foram estudadas sobretudo entre 1994 e 1996 no
projecto "Distribuição geográfica e estatuto de ameaça das espécies da flora a
18

De acordo com o procedimento definido, para cada espécie podiam ser assinaladas várias causas para a sua
tendência, pelo que o somatório das causas apresentadas, para cada tendência (crescente, decrescente ou
estável), não corresponde ao número de espécies que apresentam a mesma tendência.
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proteger". Para várias espécies com lacunas significativas de conhecimento, este
incremento de informação contribuiu para a definição da área de “range”.
Nos casos em que não se apontaram causas concretas para a estabilidade do "range"
optou-se por assinalar a opção “outras” quando a comparação do "range" actual com
registos antigos anteriores a 1990 não revelou alterações.
O impacto humano directo está fortemente relacionado com as causas para as
situações de decréscimo do "range" nos três grupos analisados (flora, fauna e habitats
naturais).
No caso da fauna, este tipo de impacto engloba maioritariamente situações de perda e
degradação dos habitats, provocadas nomeadamente por poluição da água, sobreexploração dos recursos hídricos e extracção de inertes (Unio pictorum, Margaritifera
margaritifera, toupeira-de-água Galemys pyrenaicus) ou por destruição da área de
matagal mediterrânico (gato-bravo Felis silvestris).
No que se refere às espécies da flora, a tendência de decréscimo do "range" devida a
impacto humano directo, está globalmente relacionada com a destruição de habitat
(sejam ecossistemas dunares ou florestais) por causas como a expansão urbana e a
plantação de eucaliptais (alguns exemplos destas espécies são Culcita macrocarpa,
Jasione lusitanica, Veronica micrantha).
Os habitats naturais cujo decréscimo foi devido a impacto humano, directo ou
indirecto, são habitats costeiros (1140, 1320, 1420, 2150) afectados por dragagens,
poluição, pesca ou apanha por artes ou métodos que perturbem o fundo, invasão por
flora alóctone e degradação dos sistemas dunares.
3.2.2. População
Ao contrário do que se verifica no “range”, o efectivo populacional é desconhecido
para uma percentagem muito significativa da fauna (59,6 %) e da flora (73,1 %)
(Tabela 6). Trata-se de um parâmetro cuja determinação é mais exigente,
necessitando de ter por base uma recolha de informação mais aprofundada do que a
necessária para o levantamento da distribuição das espécies.
População estimada
Fauna (57)

População desconhecida

Nº espécies

%

Nº espécies

%

23

40,4

34

59,6

Flora (26)
7
26,9
19
73,1
Tabela 6 – Espécies da fauna e da flora com população estimada e
desconhecida

Para o desconhecimento da população da fauna contribuem todos os grupos, à
excepção dos anfíbios (Figura 30).
Quanto às espécies da flora, e tal como na região Mediterrânica, é na estimativa do
efectivo populacional que mais se reflectem as insuficiências de conhecimento.
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População desconhecida ou estim ada (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (5)

3

Moluscos (3)

2
2

1

4

Peixes (8)

4
9

Anfíbios (9)
Répteis (7)

3

4

Quirópteros (17)
Outros mamíferos (8)

17
5

3

FLORA:
Plantas não vasculares e Pteridófitas (10)
Espermatófitas (16)

6

4
13

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
desconhecida

estimada

Figura 30 - Análise da população desconhecida ou estimada por grupo taxonómico

As espécies da flora para as quais foi possível apresentar uma estimativa do efectivo
populacional (7 espécies), à semelhança do que se verificou na região Mediterrânica,
são espécies que, nos últimos 10 a 15 anos, foram estudadas no âmbito de projectos
LIFE ou em estudos localizados, nomeadamente estudos promovidos pelo ICNB no
Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). É o caso dos três pteridófitos estudados
no Projecto LIFE já referido e de espécies que na região Atlântica ocorrem apenas no
PNPG, onde têm sido estudadas com maior profundidade (Festuca elegans, Iris
boissieri, Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis, Woodwardia radicans). Todavia, de
uma forma geral, espécies comuns, com distribuição mais alargada (ou dispersa) e
populações de maior dimensão, são geralmente aquelas para as quais é mais difícil
recolher informação que permita efectuar uma estimativa populacional.
No universo de espécies da fauna e da flora cuja população foi estimada verifica-se
que a qualidade dos dados foi considerada fundamentalmente moderada (7,9% da
fauna e 42,8% da flora; Figura 31).
As espécies para as quais se apresentou informação sobre a população estão
englobadas em situações distintas:
- Valores populacionais definidos através de um intervalo, o que se verificou somente
para três espécies da fauna e quatro espécies da flora. A ordem de grandeza destes
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intervalos é muito variável, dependendo fundamentalmente da fonte de informação a
que se recorreu, metodologia utilizada na estimativa, ecologia e biologia das espécies.
Por exemplo, o efectivo populacional do sável Alosa alosa foi estimado entre “1.100 a
6.000 indivíduos” ou, no caso da flora, a espécie Narcissus pseudonarcissus ssp.
nobilis (245.000-300.000 ind.); por outro lado, há espécies com intervalos mais
precisos, como Woodwardia radicans (1750-2700 ind.) ou como o lobo Canis lupus (79 alcateias).
- Valores populacionais definidos apenas por um dos extremos do intervalo pretendido
(com apresentação do valor mínimo ou do valor máximo), o que se verificou para as
restantes 20 espécies da fauna. São exemplos desta situação todos os anfíbios e
cerca de metade dos répteis e dos peixes.
- A cabra-montês Capra pyrenaica foi a única espécie da fauna para a qual se
apresentou um valor correspondente à estimativa do efectivo populacional, por se
tratar de uma espécie sujeita a monitorização mais intensiva. Relativamente à flora, a
apresentação de valores correspondentes à estimativa do efectivo populacional está
igualmente associada às situações de melhor qualidade dos dados e a espécies com
efectivos muito reduzidos (Culcita macrocarpa 300 indivíduos; Lycopodiella cernua 200
ind.; Trichomanes speciosum 23 ind.)

População estim ada - qualidade dos dados

8,7 %
73,9 %

Fauna (23)
17,4 %

28,6 %
Flora (7)

42,8 %
28,6 %
0
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Nº de espécies
boa

moderada

muito incompleta

Figura 31 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da população
estimada (nota: o total de espécies não inclui os que têm efectivo
populacional desconhecido). Qualidade dos dados: boa - baseada em
estudos intensivos /moderada - baseada em dados parciais com alguma
extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito incompletos ou
em opinião de peritos
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População estim ada - qualidade dos dados (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (2)

1

1

Moluscos (1)

1
3

Peixes (4)
Anfíbios (9)

1
9

Répteis (4)

1

3

Quirópteros (0)
Outros mamíferos (3)

2

1

FLORA:
Plantas não vasculares e
Pteridófitas (4)

2

1

Espermatófitas (3)

1

2
0%
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30%
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1
40%
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100%
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Figura 32 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da população por grupo taxonómico (nota: o
total de espécies não inclui os que têm população desconhecida). Qualidade dos dados: boa
/moderada /muito incompleta

No que se refere à tendência da população foi possível determinar este parâmetro
para 23 espécies da fauna (40,4%) e para 5 espécies da flora (19,2%) (Figura 33).
Atendendo às insuficiências de conhecimento sobre o efectivo populacional para a
maioria das espécies, quer da flora quer da fauna, verificou-se uma dificuldade
acrescida em calcular, com uma base fidedigna, a tendência da população. De facto,
no caso das espécies que apresentam uma população desconhecida, será de esperar
que se encontrem associadas a uma tendência populacional igualmente
desconhecida. No entanto, e tal como já verificado para a região Mediterrânica, para
algumas espécies com efectivo populacional desconhecido existem evidências que
apontam para um declínio das mesmas em Portugal. É o caso, por exemplo, do
mexilhão-de-rio U. pictorum ou dos répteis cobra-lisa-europeia Coronella austriaca e
da cobra-de-pernas-pentadáctila Calcides bedriagai, para os quais, embora não
existam quantitativos populacionais precisos, nem actuais nem passados,
considerando um declínio continuado da área ocupada, da quantidade e qualidade do
habitat, bem como a existência de fragmentação elevada, é possível inferir sobre o
seu decréscimo populacional. Por outro lado, também para algumas espécies em que
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se conhece o efectivo populacional, a tendência é desconhecida, nomeadamente por
não existirem dados passados com os quais se possam estabelecer comparações.
Tendência da população

59,6 %
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Figura 33 - Análise da tendência da população

Tendência da população (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (5)

2

3

Moluscos (3)

2

Peixes (8)

1
7

Anfíbios (9)

2

1

2

Répteis (7)
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4

3

Quirópteros (17)

17

Outros mamíferos (8)
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Figura 34 - Análise da tendência da população por grupo taxonómico
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Em todos os grupos da fauna existe uma percentagem significativa de espécies com
tendência “desconhecida”, à excepção dos peixes. Estes estão associados a um
habitat restrito e são muito sensíveis a alterações de habitat, tendo-se verificado para
a maioria (87,5 %) um declínio acentuado do efectivo populacional.
No caso da flora, nomeadamente para espécies como Culcita macrocarpa,
Trichomanes speciosum e Veronica micrantha, a redução significativa da área
ocupada implicou uma redução no número de efectivos, tendo-se verificado o
desaparecimento de núcleos populacionais nas prospecções mais recentes.
As principais causas apontadas como possível justificação para as tendências
verificadas, encontram-se expressas na Figura 35.
Causas para a tendência da população
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Figura 35 - Análise das causas identificadas para a tendência da população

Se relacionarmos as tendências com as respectivas causas, verifica-se que, no caso
da fauna com tendência populacional decrescente, o impacto antropo(zoo)génico
surge com maior frequência, sendo os factores mais apontados a perda de habitat,
com a consequente fragmentação. Também a expansão de espécies não indígenas
invasoras, por competirem directamente com algumas espécies da fauna autóctone, é
um factor frequentemente assinalado, com especial incidência nos peixes e nos
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moluscos. Dentro do impacto humano directo, a captura de espécies é o factor mais
referido.
Tal como na análise do “range”, a opção "outras" foi essencialmente escolhida quando
a comparação da população anterior e posterior a 1990 não revelou alterações dignas
de referência. No caso da população, foi também incluída nesta opção a hibridação
entre algumas espécies de peixes (sável Alosa alosa e savelha A. fallax, panjorca
Rutilus arcasii, barbo-comum Barbus bocagei).
No caso das espécies da flora o impacto humano directo foi a causa apresentada para
justificar a tendência decrescente. No caso de Culcita macrocarpa, Trichomanes
speciosum e Veronica micrantha, o decréscimo está essencialmente associado à
destruição da vegetação florestal natural (por fogos florestais, plantação de eucaliptos
ou outras alterações de uso do solo). De referir ainda que a modificação de práticas
culturais, mas sobretudo as queimadas, têm tido uma forte influência nas populações
de Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis.
A única espécie da flora que apresenta uma tendência crescente, é Lycopodiella
cernua, a qual no final da década de 80 correu sérios riscos de extinção, com cerca de
uma ou duas dezenas de efectivos - a pequena área de ocorrência foi sujeita a fortes
intervenções, pela ampliação dos velhos caminhos da serra para estradas de terra
batida, com a destruição dos taludes. Contudo, desde aí (suspendidas as
intervenções) aparenta recuperação, com cerca de 200 indivíduos contabilizados em
1996, embora ainda distante dos efectivos observados em registos históricos.
3.2.3. Área ocupada
Este parâmetro refere-se à área ocupada pelos habitats naturais ou à área do habitat
ocupado pelas espécies da flora ou da fauna.
Área ocupada estimada

Área ocupada desconhecida

Nº
Habitats/espécies

%

Nº
Habitats/espécies

%

Fauna (57)

17

29,8

40

70,2

Flora (26)

8

30,8

18

69,2

Habitats (39)
3
7,7
36
92,3
Tabela 7 – Espécies da fauna e da flora e habitats naturais com área ocupada
estimada e desconhecida

A determinação da área ocupada pela espécie/habitat dentro da sua área de
distribuição exige um conhecimento bastante mais detalhado e profundo,
comparativamente com a determinação do “range”, conhecimento que não está
disponível para a maioria das situações analisadas.
No que respeita à fauna, e à semelhança da região Mediterrânica, somente para cerca
de um terço das espécies (29,8%) foi possível determinar a área ocupada,
nomeadamente para espécies com distribuição mais restrita ou aquelas que têm sido
alvo de monitorização mais regular. Apenas para o grupo dos peixes foi possível
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determinar a área ocupada para a totalidade das espécies, o que decorre da sua
distribuição limitada às linhas de água permitindo, assim, definir a área ocupada com
base nos troços com ocorrência confirmada da espécie19.
Para o grupo dos quirópteros não foi apresentado qualquer valor por se considerar
que, mesmo nos casos em que existe algum conhecimento sobre as áreas de
reprodução, não há informação suficiente sobre as áreas de alimentação, não
permitindo a determinação do total da área ocupada.
Área ocupada desconhecida ou estim ada (análise detalhada)

FAUNA:
Artrópodes (5)

5

Moluscos (3)

2

1
8

Peixes (8)
8

Anfíbios (9)
Répteis (7)

1

4

3

Quirópteros (17)

17

Outros mamíferos (8)

4

4

FLORA:
6

Plantas não vasculares e Pteridófitas (10)

4

Espermatófitas (16)

12

4

HABITATS:
Florestas (5)

4

1

Habitats rochosos (3)

3

Turfeiras (2)

2
4

Formações herbáceas (5)
Matos esclerófilos (1)

1
1

Charnecas e matos (3)

2

1

Habitats de água doce (3)

4
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8

Habitats costeiros e halófilos (8)

8
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Figura 36 - Análise da área ocupada pelas espécies da fauna e flora e habitats naturais
desconhecida ou estimada

19

A área ocupada dos peixes foi determinada através do produto da largura média de cada ordem de rio, em cada
bacia hidrográfica onde a espécie ocorre, pelo comprimento do curso de água.
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No caso dos “outros mamíferos”, a área ocupada foi determinada somente para quatro
espécies: o lobo Canis lupus, e a cabra-montês Capra pyrenaica, espécies sujeitas a
monitorização mais sistemática; a marta Martes martes (equivalente à área ocupada
da população reprodutora do Gerês); e a lontra Lutra lutra, para a qual se utilizou uma
metodologia semelhante à dos peixes.
Para a cobra-lisa-europeia Coronella austriaca, o cágado-de-carapaça-estriada Emys
orbicularis e a víbora de Seoane Vipera seoanei foi indicado somente um valor
referente à área máxima, e para a salamandra-lusitânica Chioglossa lusitanica um
valor mínimo, não tendo sido possível obter dados de maior precisão.
O mexilhão-do-rio Margaritifera margaritifera é uma espécie de distribuição mais ou
menos restrita e que foi sujeita a um levantamento de referência, no âmbito do
projecto do “Atlas dos Bivalves de água doce em Portugal continental” (Reis 2006),
razões pelas quais existem dados que permitem a determinação da área ocupada.
No que respeita à flora foi possível obter resposta para um número muito limitado de
espécies (30,8%). Relativamente a estas espécies, a possibilidade de se estimar a
área ocupada está bastante relacionada com o facto de a sua ocorrência ser muito
restrita/localizada. Das oito espécies para as quais foi estimada a área ocupada, seis
ocupam uma área inferior a 1 km2 (Culcita macrocarpa, Trichomanes speciosum,
Lycopodiella cernua, Iris boissieri, Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis,
Woodwardia radicans).
Na análise da Tabela 7, sobressai o desconhecimento quase total relativamente à área
ocupada pelos habitats naturais. Tal como na região Mediterrânica, esta situação está
especialmente relacionada com as lacunas de conhecimento para o exterior dos Sítios
de Importância Comunitária. Para além deste facto, é também importante referir que o
formato em que a actual cartografia de habitats naturais assenta, apresentando
conjuntos de habitats num mesmo polígono, frequentemente não permitiu uma
estimativa da área efectivamente ocupada por cada tipo de habitat.
Refira-se ainda que os três habitats naturais (4010 – Charnecas húmidas atlânticas
setentrionais de Erica tetralix, 6230 – Formações herbáceas de Nardus, ricas em
espécies, em substratos silicosos das zonas montanas e 9580 – Florestas
mediterrânicas de Taxus baccata) para os quais foi possível estimar a área ocupada
são extremamente localizados (as áreas estimadas variam entre 1,5 km2 e 8,5 km2).
No que respeita aos habitats florestais, a informação decorrente do inventário florestal
nacional não é utilizável, pois o tipo de dados recolhidos e a forma como foram
tratados não possibilita obter informação sobre os habitats florestais constantes no
anexo I da Directiva Habitats. Por exemplo, não é possível determinar a área ocupada
pelo habitat 9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Q. pyrenaica a
partir da mera distribuição das espécies dominantes, pois a definição do habitat
extravasa a ocorrência destas espécies, estando igualmente dependente do tipo de
subcoberto presente e de um significativo grau de estruturação.
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Área ocupada estim ada - qualidade dos dados

29,4 %
Fauna (17)
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25,0 %
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Figura 37 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da área ocupada (nota:
o total de espécies e habitats não inclui os que têm área ocupada
desconhecida). Qualidade dos dados: boa - baseada em estudos intensivos
/moderada - baseada em dados parciais com alguma extrapolação /muito
incompleta - baseada em dados muito incompletos ou em opinião de peritos

A qualidade dos dados foi considerada moderada para 47,1 % das espécies da fauna
e 50% das espécies da flora.
No que respeita à fauna, verifica-se um aumento substancial de casos com qualidade
considerada “muito incompleta” comparativamente à região Mediterrânica. Dentro de
cada grupo, o número de espécies com informação sobre a qualidade dos dados da
área ocupada é muito reduzido e variável entre os grupos, à excepção dos peixes,
grupo para o qual foi possível responder para a totalidade das espécies. O salmão
Salmo salar, espécie restrita a esta região biogeográfica, foi a única espécie com
dados de qualidade considerada boa, o mesmo se verificando também para o lobo
Canis lupus e a cabra-montês Capra pyrenaica, por serem alvo de monitorizações
regulares.
No caso das oito espécies da flora com população estimada, e conforme referido
atrás, são globalmente espécies com uma área extremamente restrita, que foram alvo
de estudos direccionados (incluindo projectos LIFE) onde foi possível responder a este
parâmetro.
Foram apenas três os habitats naturais para os quais se conseguiu apresentar uma
estimativa da área ocupada. Contudo, para estes casos a qualidade dos dados
disponível foi boa a moderada. São habitats muito localizados, conforme acima foi dito,
e em particular o habitat 4010 (Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de Erica
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tetralix) e o habitat 9580 (Florestas mediterrânicas de Taxus baccata) estão
restringidos, na região Atlântica, ao interior do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Área ocupada - qualidade dos dados (análise detalhada)
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Figura 38 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da área ocupada por grupo taxonómico e tipos
de habitats (nota: o total de espécies e habitats não inclui os que têm área ocupada desconhecida).
Qualidade dos dados: boa /moderada /muito incompleta
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Tendência da área ocupada
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Figura 39 - Análise da tendência da área ocupada

No que respeita à tendência da área ocupada é de assinalar a expressão significativa
da tendência decrescente em qualquer dos três grupos (13 espécies da flora, 27
espécies da fauna, 22 habitats naturais), por oposição à reduzida área ocupada com
tendência crescente. Esta tendência é preocupante, estando frequentemente
associada a fragmentação e degradação dos habitats (tanto no que diz respeito aos
habitats naturais como aos habitats ocupados pelas espécies).
No caso particular da fauna, não se verifica nenhuma espécie com tendência
crescente e a tendência desconhecida tem uma expressão muito significativa (47,4%),
sendo o grupo dos quirópteros o que mais contribui para este resultado (29,8%). O
desconhecimento sobre a tendência da população é igualmente significativo ao nível
das espécies da flora (42,3%).
Destaca-se o facto de não haver situações de tendência desconhecida nos habitats
naturais. Efectivamente, e tal como anteriormente referido, o grupo dos habitats contou
com informação produzida recentemente (ALFA 2004) onde este parâmetro em
particular é analisado.
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A tendência de decréscimo da área ocupada pelos habitats naturais tem uma
incidência extremamente elevada sobre os habitats dunares e habitats costeiros e
halófilos, sendo também relevante ao nível das formações herbáceas (3 habitats).

Tendência da área ocupada (análise detalhada)
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Figura 40 - Análise da tendência da área ocupada por grupo taxonómico e tipos de habitats
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Causas para a tendência da área ocupada
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Figura 41 - Análise das causas identificadas para a tendência da área ocupada

Os principais factores responsáveis pelo decréscimo da área ocupada para a maioria
dos grupos da fauna são a redução e perda de qualidade de habitats disponíveis,
muitas vezes associada à consequente fragmentação do habitat. No entanto, e à
semelhança do já referido para a região Mediterrânica, existem algumas situações
particulares, como o caso dos anfíbios tritão-marmorado Triturus marmoratus e rãverde Rana perezi, que têm beneficiado da construção de determinados tipos de
habitats artificiais, nomeadamente barragens e pontos de água para irrigação e
pecuária, e para as quais o balanço da tendência resulta estável.
A maioria das espécies pertencentes aos diferentes grupos da fauna está associada a
linhas de água ou outras zonas húmidas, habitats particularmente sensíveis, e que têm
sido fortemente afectados tanto em termos de qualidade de água como da vegetação
associada, tendo-se verificado uma diminuição da sua área nos últimos anos.
Também os impactos antropo(zoo)génicos têm na fauna um peso significativo, sendo
a introdução de espécies animais não indígenas invasoras e a expansão de espécies
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vegetais não indígenas invasoras, os factores mais assinalados (na medida em que
podem afectar o habitat das espécies animais).
Para várias espécies da flora (sobretudo no caso das Espermatófitas), tendo em conta
a localização de alguns registos históricos, em áreas que no século XX foram
expressivamente humanizadas, verifica-se que a área ocupada por estas espécies tem
diminuído, como consequência das significativas alterações de uso do solo, sobretudo
em redor dos centros urbanos, embora também se verifiquem outras causas, tais
como submersão devido a barragem, queimadas, entre outras (e.g. Arnica montana,
Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis, Narcissus triandrus, Veronica micrantha).
No caso das espécies não vasculares (sobretudo briófitos) e pteridófitos, causas como
a drenagem, os incêndios florestais, a plantação de eucalipto foram frequentemente
apontados para explicar a perda de habitat e consequente regressão da área ocupada
por estas espécies (e.g. Bruchia vogesiaca, Sphagnum spp., Lycopodiella cernua).
A diminuição da área ocupada por habitats naturais decorre essencialmente da
influência humana, directa ou indirecta.
A expansão urbana e turística litoral, e a sobreutilização de praias e dunas, com
pisoteio e circulação de veículos, têm sido as principais causas para a degradação e
destruição dos habitats dunares. Ainda no caso da vegetação costeira e halófila são
causas de degradação e destruição, a drenagem, aterros, dragagens de fundos
estuarinos e poluição.
Para turfeiras e habitats turfófilos (4010 -Charnecas húmidas atlânticas setentrionais
de Erica tetralix e 7140 -Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes) a drenagem dos
locais de ocorrência terá provocado uma regressão relevante da sua área ocupada.
Actualmente o pastoreio, o pisoteio pelo gado e o uso do fogo são as acções que mais
têm contribuído para a destruição ou degradação destas comunidades.
De referir ainda que o efeito da desmatação, sobretudo por práticas não selectivas,
afecta habitats naturais como o 2180 (Dunas arborizadas das regiões atlântica,
continental e boreal) e o 5230 (Matagais arborescentes de Laurus nobilis).
Como impactos indirectos no caso dos habitats naturais, a expansão de flora não
indígena invasora é uma causa frequentemente apontada para a diminuição e
degradação de vários tipos de habitats (principalmente na vegetação marinha e
halófila e habitats dunares). Neste âmbito refira-se ainda que, quer a vegetação
costeira e halófila, quer a vegetação dunar, são afectadas pela diminuição de
transporte e deposição de sedimentos como efeito da redução da actividade agrícola e
pastoril, do represamento por obras hidráulicas e das obras de engenharia costeira
indutoras de alterações ao regime de correntes e à dinâmica sedimentar.
3.2.4. Perspectivas futuras
O resultado obtido para as espécies da fauna evidencia que, de acordo com os
critérios utilizados, 31,6% apresentam boas perspectivas, contribuindo os diversos
grupos de diferente forma para tal resultado. No entanto, é de assinalar que igual
percentagem de espécies deste grupo (31,6 %) fica englobada nas classes de
reduzidas ou más perspectivas futuras (Figura 42).
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Perspectivas futuras
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Figura 42 - Análise das perspectivas futuras, por grupo taxonómico e tipos de habitats (Boas – boas
perspectivas de sobreviver ou prosperar / Reduzidas – a espécie enfrentará dificuldades de
sobrevivência a menos que as condições se alterem / Más – há ameaças graves à viabilidade da
espécie a longo prazo)

Comparativamente com a região Mediterrânica, verifica-se um aumento de espécies
da fauna com perspectivas futuras desconhecidas (22,2 % na região Mediterrânica e
36,8 % na região Atlântica), o que era expectável, atendendo ao menor conhecimento
da população e habitat nesta região. Pelo contrário, há uma redução significativa de
espécies com más perspectivas futuras nesta região biogeográfica, passando de 16,7
% (15 espécies) na região Mediterrânica para 5,3 % (três espécies) na região Atlântica
(só o mexilhão-do-rio Margaritifera margaritifera e a panjorca Rutilus arcasii são
comuns às duas regiões biogeográficas e em ambas as perspectivas são más. A outra
espécie, só existente na região Atlântica, é o salmão Salmo salar. Todas as outras
espécies em causa são exclusivas da região Mediterrânica, à excepção do morcegode-ferradura-mediterrânico Rhinolophus euryale que também ocorre na região
Atlântica mas para a qual as perspectivas futuras são desconhecidas).
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Relativamente aos invertebrados, o mexilhão-do-rio Margaritifera margaritifera é a
espécie que apresenta piores perspectivas futuras (más perspectivas futuras), pois a
população é extremamente reduzida e sem evidências recentes de recrutamento. É
uma espécie muito sensível a alterações de habitat, podendo mesmo desaparecer
desta região biogeográfica se não se aplicarem medidas concretas que invertam esta
situação.
Os coleópteros Cerambyx cerdo e Lucanus cervus são espécies cujas perspectivas
futuras foram consideradas reduzidas, dependendo a sua conservação da
preservação da floresta autóctone naturalmente bem desenvolvida.
Os lepidópteros Callimorpha quadripunctaria e Euphydryas aurinia também se
encontram em ligeiro declínio, tanto em termos populacionais como de habitat
(perspectivas futuras reduzidas), sendo fundamental a implementação de medidas que
possam assegurar a sua conservação.
No que diz respeito ao grupo dos peixes, o salmão Salmo salar e a panjorca Rutilus
arcasii são as que apresentam piores perspectivas futuras. O salmão tem uma
distribuição muito localizada e para a qual se tem verificado um decréscimo acentuado
do número de indivíduos maduros e da área ocupada, em particular a área de desova,
necessitando do reforço de medidas de conservação. A panjorca é uma espécie que
se encontra muito restrita e fragmentada, necessitando também de medidas de
conservação para inverter esta situação. Só o barbo-comum Barbus bocagei, presente
em quase todas as bacias hidrográficas e com registos de ocorrência em albufeiras,
apresenta boas perspectivas futuras.
Os anfíbios e répteis são os taxa que apresentam melhores perspectivas futuras, uma
vez que a capacidade de resistência, adaptação às alterações do meio e a factores de
ameaça destes dois grupos são excepcionalmente grandes quando comparadas com
outros grupos de vertebrados. As principais razões que permitem esta desigual
resiliência são a grande capacidade reprodutiva destes taxa e a distribuição e
abundância das suas populações.
O cágado-de-carapaça-estriada Emys orbicularis é a única espécie que se apresenta
numa situação mais delicada, apresentando perspectivas futuras reduzidas. Esta
espécie possui uma reduzida área ocupada, a qual se encontra altamente
fragmentada, e sofre uma continuada redução de habitat e provavelmente do número
de indivíduos.
No entanto, importa salientar que outras espécies que apresentam simultaneamente
um elevado grau de fragmentação populacional, distribuições (e “range”) reduzidas e
de menor capacidade reprodutiva (e.g. cobra-lisa-europeia Coronella austriaca e
víbora de Seoane Vipera seoanei) poderão vir a ficar numa situação crítica em termos
de conservação, caso os factores de ameaça se mantenham.
No que respeita aos quirópteros, atendendo a que não existem dados suficientes para
avaliar a sua distribuição, população e tendência, não é possível determinar as
perspectivas futuras nesta região biogeográfica.
Dentro do grupo “outros mamíferos”, a lontra Lutra lutra e a geneta Genneta genneta
são espécies com uma distribuição generalizada e tendência estável, sendo as únicas
com boas perspectivas futuras.
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Nesta região biogeográfica a população e habitat do lobo Canis lupus sofreram um
decréscimo ligeiro, pelo que as perspectivas futuras foram consideradas reduzidas.
Nos últimos anos têm sido implementadas algumas medidas de conservação para
esta espécie, com resultados positivos, mas são necessárias medidas adicionais.
Também para a toupeira-de-água Galemys pyrenaicus (perspectivas futuras
reduzidas) já existem algumas medidas de conservação implementadas, com
resultados positivos, mas o decréscimo moderado da população e do seu habitat
implicam a necessidade de reforçar as acções de conservação.
No caso da cabra-montês Capra pyrenaica, embora a população tenha aumentado
nos últimos anos, a distribuição e efectivos são muito restritos e tornam a espécie
muito vulnerável a qualquer acontecimento estocástico, pelo que se considerou que as
perspectivas futuras são ainda reduzidas.
Para o gato-bravo Felis silvestris o controlo de gatos ferais pode ter um peso muito
significativo na evolução do seu futuro, tendo as perspectivas futuras sido
consideradas como reduzidas.
No conjunto das 26 espécies da flora, verifica-se que a maioria (80,8%) apresenta um
cenário preocupante, na medida em que, de acordo com os critérios utilizados, 57,7%
das espécies poderão enfrentar dificuldades de sobrevivência a menos que as actuais
condições se alterem (perspectivas reduzidas) e 23,1% do total enfrentam ameaças
graves que poderão pôr em causa a sua viabilidade (más perspectivas futuras).
Relativamente às 15 espécies da flora com perspectivas reduzidas, poderá afirmar-se
genericamente que têm um "range" pouco alargado, que muitos dos casos registaram
um decréscimo da área ocupada e/ou que são afectadas por pressões que têm efeitos
relevantes sobre o seu estado de conservação. Numa análise mais detalhada poderão
identificar-se as seguintes situações:
- No grupo das espermatófitas encontram-se espécies com características ecológicas
diversas (desde comunidades pioneiras até habitats florestais), mas verifica-se que
grande parte destas espécies ocorre em situações de altitude (e.g. Armeria sampaioi,
Centaurea micrantha ssp. herminii, Iris boissieri, Thymelaea broterana). Apesar de
estas espécies orófilas ocorrerem em áreas restritas e apresentarem tendências de
decréscimo a vários níveis, verifica-se que ocorrem frequentemente no Parque
Nacional da Peneda-Gerês, onde é expectável uma maior protecção. As restantes
espermatófitas são Jasione lusitanica (dunar), Arnica montana (solos sujeitos a intenso
encharcamento) e Narcissus cyclamineus (meios ripícolas).
- No outro grupo de espécies englobam-se três pteridófitos (Culcita macrocarpa,
Lycopodiella inundata, Woodwardia radicans), sendo os briófitos representados pelo
género Sphagnum spp. (que na região Atlântica integra 12 entidades, englobando
subespécies, variedades e formas). As turfeiras, habitats em que L. inundata e os
esfagnos predominam, têm actualmente uma diminuta área ocupada e estão sujeitas a
uma série de ameaças (drenagem, pastoreio, pisoteio, fogo) que coloca em causa a
sua permanência, bem como das espécies que delas dependem. Os restantes
pteridófitos (Culcita macrocarpa e Woodwardia radicans), de caracatrísticas ecológicas
muito distintas, têm em comum o facto de ocorrerem de forma muito pontual (na região
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Atlântica, e em Portugal), com pequenas áreas ocupadas e reduzido número de
efectivos o que as torna particularmente vulneráveis a fenómenos estocásticos.
As seis espécies da flora com piores perspectivas futuras (perspectivas más) são
geralmente muito localizadas e/ou com efectivos populacionais diminutos,
relativamente às quais se verificam ainda tendências desfavoráveis do "range" e/ou
população e/ou área ocupada:
- Saliente-se que é no grupo das espécies não vasculares e pteridófitas que se verifica
a situação mais preocupante. No caso dos pteridófitos (Lycopodiella cernua,
Trichomanes speciosum), são espécies com um único local de ocorrência em Portugal
continental, o qual é extremamente restrito (área ocupada: 0,0002 km2 e 0,00005 km2
respectivamente).
- Quanto aos briófitos (Bruchia vogesiaca, Bryoerythrophyllum campylocarpum,
Marsupella profunda), trata-se de espécies com ocorrência pontual, dois deles apenas
com um único local de ocorrência na região Atlântica.
Realce-se que a maioria destas espécies ocupa áreas mínimas, pelo que a sua
vulnerabilidade a qualquer ameaça é particularmente elevada, na medida em que
quaisquer alterações das condições nas restritas áreas onde ocorrem podem
configurar a destruição de parte significativa da população ou mesmo, nas espécies
com uma única localização, provocar a sua extinção. Contudo, e dada a natureza
restrita da sua distribuição, estas espécies são passíveis de ser objecto de acções de
conservação orientadas e focalizadas.
- Finalmente, o género Cladina integra seis espécies de líquenes que foram analisados
em conjunto, mas das quais cinco espécies com ocorrência histórica nesta região
biogeográfica não têm confirmações recentes, o que significa que se encontram
provavelmente numa situação de grave risco de viabilidade. Importa salientar que o
género Cladina é extremamente sensível a alterações de habitat, sendo inclusive
indicador de locais pouco intervencionados.
Uma atenção muito especial deverá assim ser dedicada a este grupo de espécies da
flora com perspectivas futuras mais preocupantes, cuja sobrevivência nesta região (e
nalguns casos, no país) poderá depender efectivamente das medidas que a
curto/médio prazo se venham a implementar.
De referir ainda que quatro espécies apresentam na região Atlântica piores
perspectivas que na região Mediterrânica: Bruchia vogesiaca, Marsupella profunda,
Centaurea micrantha ssp. herminii e Festuca summilusitana.
Em contrapartida, as boas perspectivas futuras registam-se em espécies da flora não
ameaçadas, abundantes e com ampla área de distribuição (Narcissus bulbocodium,
Narcissus triandrus, Ruscus aculeatus, Scilla beirana e Festuca elegans), quase todas
incluídas nos anexos IV e V da Directiva Habitats.

ICNB Agosto de 2008

92

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Atlântica

3.2.5. Habitat adequado
Este parâmetro engloba a área de habitat ocupado pela espécie e a área de habitat
favorável actualmente não ocupado.
Habitat adequado
estimado

Habitat adequado
desconhecido

Nº espécies

%

Nº espécies

%

Fauna (57)

9

15,8

48

84,2

Flora (26)

7

26,9

19

73,1

Tabela 8 – Espécies da fauna e da flora com habitat adequado estimado e
desconhecido

A determinação do habitat adequado só foi possível para um número reduzido de
espécies (7 espécies da flora – 26,9 % 9 espécies da fauna -15,8 %). Os peixes são a
excepção a destacar, tendo sido estimado o habitat adequado para a totalidade das
espécies deste grupo. No caso dos moluscos, apenas existe informação para o
mexilhão-do-rio Margaritifera margaritifera, por ser uma espécie associada às águas
de salmonídeos, para os quais existe um levantamento das linhas de água
respectivas.
O habitat adequado foi considerado desconhecido para a totalidade de espécies dos
anfíbios, répteis e quirópteros, pois a informação disponível não permitiu a sua
determinação.
No que diz respeito aos “outros mamíferos”, só foi possível determinar o habitat
adequado para o lobo Canis lupus e a lontra Lutra lutra.
A maioria das espécies da flora para as quais foi possível estimar áreas de habitat
adequado tem em comum o facto de possuírem na região Atlântica um "range"
bastante circunscrito e geralmente abrangido pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês,
onde são conhecidas as condições de habitat adequado à sua ocorrência. Exceptuamse duas espécies (Culcita macrocarpa e Trichomanes speciosum) que ocorrem
apenas no SIC Valongo, e estão restringidas a um habitat extremamente definido e
limitado.
3.2.6. “Range” favorável de referência
Para a maioria dos habitats naturais (95 %) foi considerado que o "range" favorável de
referência deverá ser “aproximadamente igual” ao actual (ver Figura 43). Tal como já
referido atrás, este resultado é expectável, face à tendência de estabilidade do "range"
dos habitats.
Para a determinação dos valores de referência dos habitats (“range” e “área ocupada”)
recorreu-se à informação constante das fichas de caracterização ecológica e de
gestão dos habitats naturais elaboradas no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura
2000 (ALFA 2004),
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"Range" favorável de referência

FAUNA:
Artrópodes (5)

1

1

Moluscos (3)

3
2

Peixes (8)

1

4

4

Anfíbios (9)

9

Répteis (7)

6

Quirópteros (17)

1

11

Outros mamíferos (8)

6

3

5

HABITATS:
Florestas (5)

5

Habitats rochosos (3)

2

1

Turfeiras (2)

2

Formações herbáceas (5)

5

Matos esclerófilos (1)

1

Charnecas e matos (3)

3

Habitats de água doce (4)

3

1

Habitats dunares (8)

8

Habitats costeiros e halófilos (8)

8
0%

muito maior que

20%
maior que

40%
aproximadamente igual a

60%

80%

100%

desconhecido

Figura 43 - Análise do “range” favorável de referência relativamente ao “range” actual, por grupo
taxonómico e tipos de habitats

Para a maioria dos grupos da fauna (46 espécies, 80,7 % do total de espécies) foi
possível uma análise comparativa com o "range" actual (recorrendo à metodologia
descrita no Capítulo 2).
No caso dos invertebrados, tal só foi possível para quatro espécies (dois artrópodes e
dois moluscos), apresentando também o grupo dos quirópteros uma percentagem
significativa de espécies com “range” favorável de referência desconhecido (seis
espécies, 35,6 % do total dos quirópteros).
De salientar que para 63,2 % da fauna (36 espécies) o “range” favorável de referência
foi considerado “aproximadamente igual ao actual”. Apenas para três espécies de
peixes migradores (lampreia-marinha Petromyzon marinus, sável Alosa alosa e
savelha A. fallax) e a panjorca Rutilus arcasii foi considerado necessário um “range”
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“muito maior que” o actual para garantir a sua viabilidade a longo prazo num estado de
conservação favorável20.
No caso de três répteis (cágado-mediterrânico Mauremys leprosa, cobra-de-pernaspentadáctila Chalcides bedriagai e cobra-lisa-europeia Coronella austriaca) e de um
anfíbio (sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes) considerou-se que a opção mais
correcta para o “range” favorável de referência era “menor que” o "range" actual.
Como já referido para a região Mediterrânica, atendendo a que a base de dados não
permitia esta opção, optou-se pela resposta “aproximadamente igual”. Assim, a leitura
dos resultados apresentados na Figura 43 deve ter em atenção esta situação.
3.2.7. População favorável de referência
Como referido anteriormente, para 23 espécies da fauna (40,4 %) foi apresentada uma
estimativa do efectivo populacional. Destas, apenas para 11 espécies (19,3 %) foi
possível determinar a população favorável de referência, e sempre recorrendo às
opções comparativas já referidas.
Para o grupo dos peixes, existe informação da população para quatro espécies (sável
Alosa alosa, boga do Norte Chondrostoma duriense, lampreia-marinha Petromyzon
marinus e salmão Salmo salar) mas só para as duas últimas se conhece o valor
máximo com o qual a população favorável de referência deve ser comparado, de
acordo com a metodologia proposta pela Comissão e ETC. Por esta razão, e uma vez
que se tem verificado uma regressão continuada do número de efectivos, considerouse que o valor favorável de referência será “muito maior do que o actual”, à excepção
da lampreia-marinha Petromyzon marinus, para a qual a população favorável de
referência é considerada “maior que a actual”.
Também para a maioria dos anfíbios e répteis foi definido somente o valor mínimo
populacional tendo, por isso, sido considerada desconhecida a população favorável de
referência. Só para a víbora de Seoane Vipera seoanei, a qual apresenta uma
distribuição restrita ao Gerês, foi possível determinar a população favorável de
referência com base no respectivo efectivo populacional.
No caso dos quirópteros, devida à reduzida informação para esta região biogeográfica,
não foi possível determinar a população favorável de referência para nenhuma das
espécies.
Dentro dos “outros mamíferos” incluem-se espécies, como a cabra-montês Capra
pyrenaica e a marta Martes martes, cujo efectivo populacional existente não é
considerado suficiente para garantir a sua viabilidade a longo prazo num estado de
conservação favorável. A população da cabra-montês está abaixo do valor de
referência mas esta espécie encontra-se em expansão e a sua tendência é de
crescimento.

20

O valor do range apresentado para estas espécies corresponde apenas às bacias hidrográficas onde se tem a
certeza da sua ocorrência; existindo outras bacias hidrográficas com características de habitat favoráveis para
estas espécies, mas nas quais a sua presença carece de confirmação.
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Fauna - População favorável de referência

Artrópodes (5)

1

Moluscos (3)

4
1

Peixes (8)

2
3

1

Anfíbios (9)

4
9

1

Répteis (7)

6

Quirópteros (17)

17
3

Outros mamíferos (8)
0%
muito maior que

20%
maior que

1
40%
aproximadamente igual a

4
60%
menor que

80%

100%

desconhecido

Figura 45 - Análise da população favorável de referência relativamente à população actual, por grupo
taxonómico

Também para o lobo Canis lupus a população favorável de referência foi considerada
“maior que a actual”, mas unicamente porque o valor de referência deve ser pelo
menos igual ao valor à data de implementação da Directiva Habitats. Tendo-se
admitido um decréscimo de uma alcateia desde essa altura (1994), a população
favorável de referência tem que ser considerada maior que o actual.
No caso da toupeira-de-água Galemys pyrenaicus, embora se tenha verificado um
decréscimo moderado da população, considera-se que a população favorável de
referência é “aproximadamente igual à população actual”.
3.2.8. Área ocupada favorável de referência
A análise da Figura 44 permite verificar que há uma percentagem elevada (62%) de
habitats naturais para os quais a área ocupada considerada favorável é
“aproximadamente igual” à actual. De acordo com as fichas de caracterização
ecológica e de gestão dos habitats naturais (ALFA 2004), os objectivos de
conservação para estes habitats prevêem a manutenção da área ocupada.
Por outro lado, usando a mesma abordagem, 28% dos habitats naturais apresentam
actualmente uma área ocupada inferior à área ocupada favorável de referência. Esta
situação verifica-se em habitats naturais de características ecológicas diversas, desde
habitats restritos (e.g. 4010 Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de Erica
tetralix; 7140 Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes) a habitats de ocupação
mais alargada (e.g. 1130 Estuários), desde habitats pioneiros (2330 Dunas interiores
com prados abertos de Corynephourus e Agrostis) a bosques climatófilos (e.g. 9160
Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e carpas subatlânticas e
médio-europeias da Carpinion betuli; 9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus
robur e Quercus pyrenaica). Alguns dos casos são habitats que se encontram em pior
estado de conservação na região Atlântica do que na Mediterrânica (1130 Estuários,
2230 Dunas com prados da Malcolmietalia).
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Habitats - Área ocupada favorável de referência

Florestas (5)

3

2

Habitats rochosos (3)

3

Turfeiras (2)

1

Formações herbáceas (5)

1

2

3

Matos esclerófilos (1)

1

Charnecas e matos (3)

2

1

Habitats de água doce (4)

1

Habitats dunares (8)

2

6

Habitats costeiros e halófilos (8)

2

6

0%
muito maior que

maior que

2

20%

40%

aproximadamente igual a

1

60%

80%

menor que

desconhecido

100%

Figura 44 - Análise da área ocupada favorável de referência relativamente à área ocupada actual, por
tipos de habitats

Em contrapartida, para cerca de 10% dos habitats naturais, a avaliação efectuada
indicou que a área ocupada favorável de referência poderá ser inferior à área
actualmente ocupada. À semelhança do que acontece na região Mediterrânica, estas
situações tiveram expressão ao nível das formações herbáceas e dos habitats de água
doce. As formações herbáceas nestas condições são habitats que dependem da
perturbação pelo pastoreio ou corte conduzida pelo Homem (6230 Formações
herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos silicosos das zonas montanas
(e das zonas submontanas da Europa continental, e 6510 Prados de feno pobres de
baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) ou em que a regressão
de uma percentagem da área ocupada é aceitável por progressão sucessional (6430
Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino).
No que toca ao habitat de água doce 3270 (Cursos de água de margens vasosas com
vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p.), é desejável a sua redução
em 50% por efeito da sucessão ecológica, uma vez que são comunidades que
ocupam maioritariamente os espaços primitivamente ocupados por bosques ripícolas
(habitats 91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior e 92B0 –
Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos com
Rhododendron ponticum, Salix e outras espécies), implicando assim a sua
reabilitação.
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3.2.9. Avaliação Global
Habitats - avaliação global
8%
21%

8%
Fauna - avaliação global
9%

39%

63%
43%

9%

favorável
desfavorável /inadequada
desfavorável /má
desconhecida

Figura 46 - Análise da avaliação global para espécies da fauna e habitats naturais

No conjunto da fauna, verifica-se que cerca de metade das espécies (52,6 %, 25
espécies) apresenta uma avaliação global desfavorável (inadequada e má), sendo que
para cinco destas (9 % do total) a situação é considerada má.
No entanto, torna-se importante salientar que os critérios definidos pela Comissão
para enquadramento dentro de cada classe levam a que um número significativo de
espécies da fauna tenha uma avaliação global desfavorável (desfavorável inadequada ou desfavorável – má), não correspondendo ao resultado expectável face
ao conhecimento existente sobre o estado de conservação das espécies em Portugal.
Esta situação é mais flagrante no caso no caso dos anfíbios e répteis, grupos
constituídos maioritariamente por espécies não ameaçadas no nosso país, mas cujo
resultado da avaliação global não espelha tal situação, como já se tinha verificado na
região Mediterrânica. Particularmente no caso dos anfíbios, para os quais não existe
informação sobre a população favorável de referência, mas cuja informação recolhida
sobre as perspectivas futuras é bastante optimista e em que o “range” favorável de
referência é considerado como “aproximadamente igual” ao “range” actual, a avaliação
global é maioritariamente “desfavorável/inadequada” unicamente porque, na
generalidade, se verificou um decréscimo do habitat, em qualidade e/ou quantidade,
ainda que reduzido ou moderado.
Tal como para a região Mediterrânica, o tritão-marmorado Triturus marmoratus e a rãverde Rana perezi são as únicas espécies de anfíbios que apresentam uma avaliação
global favorável. São espécies muito abundantes, e apesar de poderem ter factores de
ameaça a actuar sobre as suas populações que podem estar a levar à redução ou
eliminação de algumas, têm uma grande capacidade de dispersão e adaptação a
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meios menos favoráveis e, por isso, têm sido favorecidas pela criação de massas de
água artificiais.

Avaliação global (análise detalhada)

FAUNA:
4

Artrópodes (5)

1
1

1

Moluscos (3)

1
4

4

Peixes (8)

7

2

Anfíbios (9)

2

Répteis (7)

5
17

Quirópteros (17)
4

1

Outros mamíferos (8)

3

HABITATS:
Florestas (5)

2

3

Habitats rochosos (3)

1

2

Turfeiras (2)

1

Formações herbáceas (5)

1
3

2

Matos esclerófilos (1)

1

Charnecas e matos (3)

1

Habitats de água doce (4)

1

1

2

Habitats dunares (8)

2

6

Habitats costeiros e halófilos (8)

1

6
0%

favorável

2

20%

desfavorável /inadequada

40%

60%

desfavorável /má

80%

100%

desconhecida

Figura 47 - Análise da avaliação global, por grupo taxonómico e tipos de habitats

Também no caso dos répteis, são as mesmas duas espécies que apresentam uma
avaliação global favorável. O cágado-mediterrânico Mauremys leprosa é claramente
uma espécie mediterrânica, sendo os indivíduos desta região biogeográfica
provavelmente introduzidos ou resultantes de dispersão resultante de fenómenos
naturais extremos, como cheias, sendo uma espécie que se adapta bem a habitats
artificiais, como charcos e barragens. A cobra-de-ferradura Coluber hippocrepis é
também uma espécie claramente mediterrânica, que também tem uma adaptação
razoável aos habitats artificiais e humanizados.
No caso dos invertebrados, o mexilhão-do-rio Margaritifera margaritifera encontra-se
numa situação muito crítica (avaliação global desfavorável/má), particularmente nesta
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região biogeográfica. Tem-se verificado um declínio muito significativo do “range”,
encontrando-se muito abaixo do “range” favorável de referência. A sua abundância é
considerada muito baixa, muito inferior à população favorável de referência, e sem
evidências recentes de recrutamento. A área do habitat, bem como a sua qualidade
(degradação do habitat essencialmente por poluição; fragmentação do habitat) não
são suficientes para assegurar a sobrevivência da espécie a longo prazo, pelo que a
espécie irá desaparecer desta região biogeográfica se não se efectuarem medidas
concretas que passam, nomeadamente, pela recuperação do habitat e reintrodução de
juvenis criados em cativeiro.
A situação dos coleópteros Cerambyx cerdo e Lucanus cervus e dos lepidópteros
Callimorpha quadripunctaria e Euphydryas aurinia nesta região biogeográfica é
semelhante à Mediterrânica (avaliação global desfavorável/reduzida), considerando-se
que se podem manter viáveis a longo prazo, desde que aplicadas medidas de gestão
adequadas à sua conservação.
A totalidade dos peixes encontra-se incluída nas categorias “desfavorável/
inadequada” e “desfavorável/má” (tal como se verificou na região Mediterrânica), o que
está de acordo com o “Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal” (Rogado et al. in
Cabral et al. 2005) (este é o grupo de vertebrados com maior percentagem de
entidades classificadas com estatuto de ameaça: CR – criticamente em perigo, EN –
em perigo, VU - vulnerável). As espécies com avaliação global mais crítica são a
panjorca Rutilus arcasii, o sável Alosa alosa, a savelha Alosa fallax (desfavorável/má)
e o salmão Salmo salar (desfavorável/má a deteriorar).
A panjorca apresenta uma distribuição localizada e muito fragmentada, com uma
população e habitat em regressão acentuada, reflectindo-se no número de sub-bacias
ocupadas. As perspectivas futuras são bastante más, com viabilidade da espécie a
longo prazo em risco.
Para o sável e a savelha, embora o “range” se mantenha estável, tem-se verificado um
declínio muito acentuado no número de subpopulações e no número de indivíduos
maduros. Por outro lado, há uma fragmentação elevada e um declínio continuado da
qualidade do habitat. No entanto, considera-se que as espécies se podem manter
viáveis a longo prazo, desde que aplicadas medidas de gestão adequadas à sua
conservação.
No que respeita ao salmão, embora o “range” se mantenha estável (não há registos de
ter desaparecido de nenhuma bacia hidrográfica onde estava confirmada a sua
presença), a população e o habitat encontram-se em regressão acentuada. É uma
espécie com uma distribuição muito localizada e com uma redução de mais de 50% da
área de reprodução no rio Lima. Considera-se que a qualidade habitat não é suficiente
para assegurar a sobrevivência da espécie a longo prazo.
No caso dos “outros mamíferos”, a lontra Lutra lutra é o único que apresenta uma
avaliação global favorável. É uma espécie com distribuição generalizada por todo o
território e, embora o tamanho da população seja desconhecido, a área do habitat temse mantido estável, considerando-se que seja suficiente para garantir a sobrevivência
da espécie a longo prazo.
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Para o lobo Canis lupus, a cabra-montês Capra pyrenaica e a toupeira-de-água
Galemys pyrenaicus a avaliação global foi considerada desfavorável/inadequada,
sendo a situação do gato-bravo Felis silvestris desfavorável/má a deteriorar.
A população e habitat do lobo Canis lupus sofreram aparentemente um decréscimo
moderado, mas entende-se que a área do habitat é suficiente para garantir a
sobrevivência da espécie a longo prazo. Têm sido já implementadas medidas de
conservação, as quais têm tido algum resultado positivo, considerando-se no entanto
serem necessárias medidas adicionais.
A situação da cabra-montês Capra pyrenaica nesta região biogeográfica é idêntica à
Mediterrânica, constituindo uma população única, limitada à área do Gerês, o que a
torna muito vulnerável a qualquer acontecimento estocástico. A tendência do “range” e
da população é de aumento, mas considera-se que se encontram abaixo dos
respectivos valores de referência. Desconhece-se se o habitat existente com
potencialidade para esta espécie é suficiente para a mesma atingir um efectivo e uma
área de distribuição que assegurem a sua conservação a longo prazo.
Para a toupeira-de-água Galemys pyrenaicus verifica-se um decréscimo moderado da
população, bem como da área e qualidade do habitat, com consequente
fragmentação. No entanto, considera-se que a espécie se pode manter viável a longo
prazo, desde que aplicadas medidas de gestão adequadas à conservação da espécie.
No caso do gato-bravo Felis silvestris suspeita-se que tenha havido uma regressão da
população e da disponibilidade do habitat preferencial para a espécie, sendo as
perspectivas de viabilidade a longo prazo reduzidas, tal como já projectado para a
região Mediterrânica.
No que respeita aos quirópteros não foi possível fazer uma avaliação global para
nenhuma das espécies, por falta de informação relativamente aos parâmetros do
“range”, população e habitat ocupado, tal como já atrás exposto.
A avaliação global dos habitats naturais é na sua maioria desfavorável (inadequada 63% e má 8%), registando-se contudo uma avaliação favorável para 21% dos habitats.
Em concreto registam uma avaliação global favorável os seguintes tipos de habitats
naturais: habitats florestais (91E0 Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 9380 Florestas de Ilex
aquifolium); habitats rochosos menos ameaçados e com distribuição ampla no
território (8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica, 8230 Rochas
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion
dillenii); habitats característicos das etapas iniciais da sucessão ecológica, como as
formações herbáceas (6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta, 6410 Pradarias
com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae)) e
charnecas e matos (4030 Charnecas secas europeias), alguns dos quais são
favorecidos por regimes de perturbação pelo fogo; e habitats de água doce (3270
Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da
Bidention p.p.).
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A avaliação desfavorável no caso dos habitats naturais decorre em grande parte da
avaliação da área ocupada e também com alguma frequência também da avaliação da
estrutura e funções do habitat (estado de conservação)21. Numa análise detalhada dos
tipos de habitats em situação mais desfavorável importa salientar o seguinte:
- verifica-se que 86 % dos tipos de habitats costeiros e halófilos se encontram em
situação desfavorável (1140, 1210, 1230, 1310, 1320, 1330, 1420). Alguns destes
habitats estão aparentemente em pior estado de conservação na região Atlântica que
na Mediterrânica por ser uma área com forte pressão antrópica na costa, mas também
porque a dinâmica da linha de costa deste território implica fenómenos erosivos mais
acentuados.
- a situação dos habitats dunares é francamente desfavorável, não se registando
quaisquer habitats com uma avaliação global favorável. A pior avaliação recaiu sobre
os habitats 2180 (Dunas arborizadas das regiões atlântica, continental e boreal) e
2190 (Depressões húmidas intradunares). São habitats com uma baixa resistência à
perturbação e situados em áreas onde a pressão humana é particularmente elevada.
- as comunidades turfosas, globalmente com avaliação desfavorável, são
reconhecidamente muito localizadas, de ocorrência fragmentada, grau de conservação
em geral baixo, e cuja área tem sofrido regressão relevante. Neste âmbito talvez
interesse referir que o habitat 7150 (Depressões em substratos turfosos da
Rhynchosporion) se pode considerar uma fitocenose pioneira relativamente ao 7140
(Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes), que constitui turfeiras evoluídas, sendo
sobre este último que recai a avaliação "desfavorável/má". Dado o seu carácter
finícola (limite da área de distribuição) em Portugal, as turfeiras possuem um elevado
interesse para a conservação. A actual área ocupada por este habitat em Portugal é
diminuta, embora se admita que tenha ocupado, no passado, uma área mais ampla no
Noroeste e nas áreas sublitorais. A terrestrialização das lagoas de origem glaciar e
periglaciar das montanhas do norte e centro, acelerada por causas antrópicas (e.g.
erosão acelerada associada ao fogo), e das lagoas sublitorais é outra causa relevante
da regressão da área ocupada dos sistemas turfosos em Portugal.
3.2.10. Pressões actuais e ameaças futuras
As pressões actuais associadas à agricultura e silvicultura e à poluição e outros
impactos/actividades humanas (nomeadamente a limpeza das linhas de água) são os
mais assinalados para as espécies da fauna, apresentando uma ordem de importância
inversa em relação à região Mediterrânica. Também as alterações de condições
hidráulicas por indução humana (aterros, drenagem, modificação da hidrografia) têm
aqui um peso significativo.
A utilização excessiva de fertilizantes e pesticidas, associada à intensificação da
agricultura, pode provocar uma redução de presas (referido para todos os quirópteros)
ou de plantas hospedeiras (afectando os lepidópteros) ou ser uma fonte responsável
pela poluição difusa (que afecta diferentes grupos, como peixes, odonatas, moluscos,
anfíbios, quirópteros, alguns mamíferos e répteis associados às linhas de água). Por
21
De acordo com os critérios estabelecidos, a avaliação global baseia-se em 4 análises anteriores (range, área ocupada, estrutura
e funções do habitat e perspectivas futuras), sendo que a classificação de apenas um destes parâmetros como desfavorável
implica directamente uma avaliação global igualmente desfavorável (ver capítulo 2 e Anexo 6)
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outro lado, a intensificação da agricultura pode levar à fragmentação do habitat das
espécies da fauna (e.g. Euphydryas aurinia, quirópteros). Ainda no que se refere ao
uso agro-silvo-pastoril, as queimadas constituem uma pressão para algumas espécies
da flora (e.g. Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis), sobretudo quando muito
frequentes, e o pastoreio foi assinalado com alguma frequência por constituir uma
pressão para diversos habitats naturais (e.g. turfeiras).
Dentro das questões florestais, a destruição/substituição da floresta autóctone é
responsável pela redução das áreas de refúgio e de alimentação (quirópteros,
coleópteros) e pela fragmentação do habitat de muitas espécies da fauna (e.g. lobo
Canis lupus, coleópteros). Também no que concerne às espécies da flora a vertente
silvícola é muito significativa, sendo das pressões mais frequentemente citadas,
nomeadamente no que se refere à florestação com espécies não autóctones (e.g.
Culcita macrocarpa).
Tal como já referido, grande parte das espécies da fauna que constam dos anexos da
Directiva Habitats são espécies associadas a linhas de água (peixes, moluscos,
odonatas, anfíbios, quirópteros, alguns mamíferos e répteis), o que justifica a
referência frequente a pressões relacionadas com a poluição da água - tanto
resultante da descargas de efluentes não tratados como devido à intensificação da
utilização de pesticidas e fertilizantes na agricultura, como acima referido - e com a
destruição da vegetação ripícola autóctone e áreas circundantes das ribeiras. Também
a alteração do regime natural dos caudais, a drenagem e aterro de zonas húmidas e a
sobre-exploração dos recursos hídricos são factores frequentemente referidos como
pressões actuais sobre estas espécies nesta região biogeográfica.
Paralelamente, no caso de espécies da flora, as pressões devidas a drenagem têm na
região Atlântica um peso relevante, o que se relaciona com a maior proporção
(relativamente à região Mediterrânica) de espécies dependentes de biótopos higrófilos
ou turfosos (e.g. Bruchia vogesiaca).
No caso dos habitats naturais, verifica-se uma significativa incidência de pressões
relacionadas com a poluição da água, nomeadamente sobre os habitats costeiros e
halófilos, sobre os habitats de água doce e também sobre habitats higrófilos e
turfosos.
A expansão de espécies da fauna não indígenas é bastante referida, podendo ter
efeitos negativos para as espécies da fauna através de competição (tanto a nível
territorial como alimentar) ou predação ou ainda actuar como via de disseminação de
agentes patogénicos (cágados, peixes, bivalves). Na região Atlântica a expansão de
flora não autóctone invasora é uma pressão frequente para espécies da flora (e.g.
Trichomanes speciosum), estando relacionada com a problemática da invasão por
Acacia spp. Pode ainda afectar as plantas autóctones hospedeiras de algumas
espécies da fauna, como os lepidópteros.
Atendendo às características desta região biogeográfica, os fogos florestais têm
obviamente um menor peso que para a região Mediterrânica, embora sejam
assinalados para um conjunto razoável de espécies, quer da fauna quer da flora.

ICNB Agosto de 2008

103

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Atlântica

De referir igualmente que a pressão "pisoteio, sobreutilização" foi assinalada com
elevada frequência, para habitats naturais. É comum a associação desta pressão a
habitats com uma baixa resiliência, verificando-se também que cerca de metade dos
habitats afectados por esta ameaça são habitats litorais, áreas onde frequentemente
há uma maior pressão humana.
A colheita de espécies da flora é uma pressão comum para várias espécies de
floração atractiva e pode afectar populações mais vulneráveis, com efectivo
populacional reduzido (e.g. Iris boissieri, Narcissus cyclamineus).
Relativamente à flora e aos habitats naturais há ainda que referir as pressões
decorrentes da expansão urbana e infra-estruturação, que têm como consequência a
sua destruição directa (e.g. Jasione lusitanica, Sphagnum spp., habitat 2130 Dunas
fixas com vegetação herbácea «dunas cinzentas»).
Finalmente, refira-se que os processos naturais de sucessão ecológica constituem
uma pressão sobretudo para algumas espécies pioneiras ou que ocupam estádios
mais iniciais na sucessão ecológica, ao conduzir à substituição das comunidades
destas espécies (e.g. Festuca summilusitana).
Na generalidade das espécies e habitats naturais, não se verificaram grandes
alterações nas respostas apresentadas relativamente a pressões actuais e ameaças
futuras, razão pela qual se focaram apenas as principais pressões identificadas.
Esta quase coincidência de respostas deve-se, por um lado, à existência de fortes
indícios de que as pressões associadas à influência humana - quer decorrentes da
intensificação e artificialização do uso do território, quer do abandono agrícola
(tendência verificada há já algumas décadas) - irão, muito provavelmente, manter-se
num futuro próximo e, por outro lado, à reduzida implementação de medidas de
conservação.
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3.3. Região Biogeográfica Mar Atlântico
Para a região biogeográfica Mar Atlântico foram relatadas 34 espécies (um molusco, 5
peixes, quatro répteis marinhos e 24 mamíferos marinhos) da fauna e três habitats
naturais. No grupo da fauna existe um conjunto representativo de mamíferos e répteis
marinhos que ocorrem ocasionalmente na nossa costa (Tabela 9), e que não foram
incluídos nesta análise, como já justificado no capítulo 2.

Total relatado

Espécies OCC

Total analisado

Chelonia mydas
Eretmochelys imbricata
Dermochelys coriacea
Caretta caretta
Balaenoptera borealis
Balaenoptera musculus
Eubalaena glacialis
Halichoerus grypus
FAUNA

34

Megaptera novaeangliae

17

Mesoplodon densirostris
Mesoplodon europaeus
Phoca vitulina
Physeter catodon
Cystophora cristata
Erignathus barbatus
Phoca hispida bottnica
Pseudorca crassidens
Tabela 9 – Número de espécies da fauna relatadas e analisadas, com indicação das
espécies com estatuto OCC

Assim, nesta região biogeográfica foram analisadas 17 espécies da fauna, distribuídas
pelos seguintes grupos: onze mamíferos marinhos, cinco peixes migradores e um
molusco.
De assinalar que para os peixes migradores, que utilizam simultaneamente o meio
marinho e o meio dulciaquícola em diferentes fases do seu ciclo de vida, não existe
informação disponível separadamente para cada uma das regiões. Por essa razão,
optou-se por apresentar a informação existente para a região Mediterrânica e/ou
Atlântica, tendo os dados para a região Mar Atlântico sido sempre considerados como
desconhecidos.
No que respeita a Lithophaga lithophaga, único molusco marinho existente em
Portugal continental que consta dos anexos da Directiva Habitats, a informação
disponível, quase nula, também não permite uma avaliação da sua situação.
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Assim, só se apresenta a análise dos mamíferos marinhos para esta região
biogeográfica.
No que respeita aos habitats naturais, e por razões históricas, a Directiva Habitats
encontra-se sobretudo orientada para a conservação dos habitats terrestres, o que
tem como consequência que os habitats a proteger integrados no seu Anexo I são, na
generalidade, terrestres ou de águas interiores. Só recentemente, devido à
necessidade de alargar a Rede Natura 2000 ao meio marinho, se iniciou uma
abordagem mais aprofundada dos habitats marinhos no contexto desta Directiva.
De facto, a percepção de que a área marinha não é afectada de igual modo pelas
influências climáticas da área terrestre do continente europeu, constituindo uma
realidade distinta, com características próprias, sujeita a pressões e ameaças
particulares, conduziu ao estabelecimento de regiões biogeográficas marinhas,
independentes dos conceitos terrestres.
Por a vertente marinha não ter sido considerada aprofundadamente aquando da
elaboração do Anexo I da Directiva, os habitats marinhos englobam sob uma mesma
designação situações ecológicas muito distintas. Isto gera dificuldades à extracção de
conclusões concretas da análise dos resultados obtidos para estes habitats naturais, a
saber “Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda”
(código 1110), “Recifes” (1170) e “Grutas marinhas submersas ou semi-submersas”
(8330).22
3.3.1. “Range”
Pelo atrás exposto, o “range” foi estimado para 64,7% das espécies da fauna, mais
concretamente somente para os mamíferos marinhos (11 espécies), coincidindo com a
área correspondente à Zona Económica Europeia (ZEE, 1.700.000 km2), à excepção
do bôto Phocoena phocoena, espécie tipicamente mais costeira, para a qual foi
considerado um “range” coincidente com a área da plataforma continental (23.900
km2).
O “range” dos habitats naturais 1110 – Bancos de areia, 1170 - Recifes e 8330 –
Grutas marinhas foi definido tendo em consideração as definições constantes do
Manual de Interpretação dos habitats naturais do Anexo I da Directiva Habitats (por
exemplo: limites de batimetria) e os pontos de ocorrência determinados através da
análise da cartografia de fundos marinhos existente (Cartas de Apoio à Pesca) e das
características geológicas do litoral continental português.
No que respeita aos mamíferos marinhos, a qualidade dos dados variou entre
moderada (54,5%) e muito incompleta (45,5%), dependendo esta distinção dos dados
de distribuição disponíveis. De facto, para algumas espécies existe informação
resultante do registo e acompanhamento do número de arrojamentos verificados na
nossa costa, desde 1987 (reactivação da Rede Nacional de Arrojamentos) mas, para
outras, os dados disponíveis são tão reduzidos que não permitem qualquer avaliação.
Refira-se a propósito que a selecção dos habitats naturais incluídos no Anexo I da Directiva teve
fundamentalmente por base critérios de natureza fitossociológica, pelo que a inclusão dos habitats
referidos deve-se mais às suas características de habitats de interface do que à sua componente
marinha propriamente dita.
22
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"Range" estim ado - qualidade dos dados (anális e detalhada)

FAUNA:
mamíferos marinhos (11)

6

5

HABITATS:
Habitats rochosos (1)

1

Habitats costeiros e halófilos (2)

1
0%

1

20%

40%

boa

moderada

60%

80%

100%

muito incompleta

Figura 48 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range" por grupo taxonómico e tipos de
habitats com indicação do número de espécies/habitats representados em cada tipologia (nota: o
total de espécies e habitats não inclui os que têm "range" desconhecido). Qualidade dos dados:
boa - baseada em estudos intensivos /moderada - baseada em dados parciais com alguma
extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito incompletos ou em opinião de peritos.

Para os habitats naturais, a ausência de uma cartografia completa de fundos global,
coerente e suficientemente detalhada que cubra a região Mar Atlântico até ao limite da
ZEE, também não permitiu usufruir de informação cuja qualidade vá além de
moderada.
Tendência do "range" (análise detalhada)
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Figura 49 - Análise da tendência do "range" por grupo taxonómico e tipos de habitats

A tendência do “range” foi considerada maioritariamente desconhecida para a fauna
(12 espécies, 70,6%), por falta de informação que permitisse uma comparação entre
dois períodos distintos. Só foi definida como estável para quatro cetáceos (23,5 % do
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total da fauna, 36,4% dos mamíferos marinhos) - baleia-anã Balaenoptera
acutorostrata, golfinho-comum Delphinus delphis, golfinho-riscado Stenella
coeruleoalba e o roaz Tursiops truncatus - espécies para as quais existe mais
informação disponível.
O bôto Phocoena phocoena foi a única espécie para a qual o “range” foi assinalado
como decrescente. Em finais do séc. XIX e princípios do séc. XX a espécie era
considerada como muito abundante ao longo da costa portuguesa, chegando mesmo
a ser observada em baías e estuários, com registos de animais que subiam o curso
dos rios até distâncias consideráveis do estuário. Porém, a partir de meados do séc.
XX começou a registar-se um decréscimo acentuado, o que também se verificou a
nível europeu. Actualmente, os animais são observados na costa portuguesa em
grupos muito reduzidos, e não há registos recentes da sua presença em estuários.
As principais razões associadas a esta tendência decrescente, dizem respeito a
capturas acidentais em artes de pesca e à poluição por organoclorados e metais
pesados (impacto humano directo). Por outro lado, a perturbação provocada pelo
incremento das actividades turísticas - principalmente as relacionadas com utilização
de embarcações de recreio para observação de cetáceos - e a sobre-exploração dos
stocks de piscícolas são factores que têm, indirectamente, sido responsáveis pela
redução do seu “range”.
Tal como se verificou nas regiões Mediterrânica e Atlântica, também aqui não foram
apresentadas causas concretas para a estabilidade do “range” da fauna, pelo que se
escolheu a opção “outras” quando a comparação do “range” actual com registos
antigos anteriores a 1990 não revelou alterações.
Do mesmo modo, a tendência estável do “range” encontrada para os três habitats
naturais foi incluída na opção “outras”, o que se deve à extrema fidelidade destes
habitats para com o substrato.
3.3.2. População
A população foi estimada para apenas cinco espécies (29,4% do total da fauna), todas
elas mamíferos marinhos (45,5% dos mamíferos marinhos - baleia-anã Balaenoptera
acutorostrata, golfinho-comum Delphinus delphis, bôto Phocoena phocoena, golfinhoriscado Stenella coeruleoalba e o roaz Tursiops truncatus), sendo o resultado
apresentado sob a forma de intervalo ou somente pelo valor mínimo estimado (no
caso do golfinho-comum Delphinus delphis). Para as restantes espécies, e tal como já
referido para o “range”, não foi possível determinar qualquer valor populacional, pois
os dados disponíveis são muito reduzidos.
A ordem de grandeza dos intervalos apresentados é muito variável, desde [1.000,
2.000] (no caso do bôto Phocoena phocoena) a [1.000, 10.000] (para o golfinhoriscado Stenella coeruleoalba e o roaz Tursiops truncatus). A apresentação de
intervalos com esta magnitude prende-se com o facto de o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Queiroz et al. in Cabral et al. 2005) ter sido a principal fonte
de informação para estas espécies.
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População desconhecida ou estim ada (análise detalhada)
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Figura 50 - Análise da população desconhecida ou estimada por grupo taxonómico

A baleia-anã Balaenoptera acutorostrata é a única para a qual a qualidade dos dados
foi considerada muito incompleta pois, apesar de se tratar de uma espécie tipicamente
costeira, o número de arrojamentos é bastante inferior ao registado para outras
espécies costeiras (e.g. Delphinus delphis e Phocoena phocoena), pelo que a
informação apresentada foi extrapolada a partir do conhecimento da biologia e
ecologia da espécie (opinião de peritos).

Tendência da população (análise detalhada)
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Figura 51 - Análise da tendência da população por grupo taxonómico

Nesta região biogeográfica todas as espécies que apresentaram um efectivo
populacional desconhecido estão igualmente associadas a uma tendência
desconhecida (70,6 % do total da fauna).
Tal como referido para o “range”, e pelas razões atrás explicadas, o bôto Phocoena
phocoena é a única espécie que apresenta uma tendência decrescente, sendo as
causas idênticas às apresentadas para o “range”.
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Para as quatro espécies que apresentam uma população estável (36,4% dos
mamíferos marinhos - baleia-anã Balaenoptera acutorostrata, golfinho-comum
Delphinus delphis, golfinho-riscado Stenella coeruleoalba e o roaz Tursiops truncatus),
esta é justificada por não serem espécies alvo de caça dirigida nem com elevados
índices de mortalidade acidental, não sendo de esperar que tenham ocorrido
alterações no tamanho da população.
3.3.3. Área ocupada
Tal como para o “range”, foi calculada a área ocupada somente para as onze espécies
de mamíferos marinhos (64,7% do total da fauna). Para todas elas, espécies
pelágicas, considerou-se que a área ocupada será igual ou superior à da plataforma
continental (23.900 km2). Uma vez mais a excepção é o bôto Phocoena phocoena o
qual, sendo uma espécie tipicamente costeira, terá necessariamente uma área de
distribuição inferior à área da plataforma continental.
No entanto, a qualidade dos dados é considerada muito incompleta para a maioria dos
mamíferos marinhos (63,6 % do total deste grupo), pois a informação recolhida é muito
reduzida. As excepções são novamente o roaz Tursiops truncatus, o bôto Phocoena
phocoena, o golfinho-comum Delphinus delphis e o golfinho-riscado Stenella
coeruleoalba (36,4 % do total dos mamíferos marinhos), para as quais a qualidade dos
dados foi considerada moderada, e cujo valor foi determinado com base na análise
dos arrojamentos registados e no conhecimento da biologia e ecologia das espécies.
Para os habitats naturais a área efectivamente ocupada é desconhecida, o que se
deve às lacunas na cartografia do fundo (habitats 1110 – Bancos de areia e 1170 Recifes) e ao desconhecimento da localização de todas as ocorrências do habitat
8330 – Grutas marinhas e da sua área ocupada ser, em projecção horizontal, mínima.
No que diz respeito à tendência da área ocupada, é de assinalar a grande
percentagem de espécies da fauna com tendência desconhecida (76,5% do total da
fauna). Uma vez mais, só para o roaz Tursiops truncatus, o golfinho-comum Delphinus
delphis, o golfinho-riscado Stenella coeruleoalba e o bôto Phocoena phocoena foi
possível determinar a tendência da área ocupada, sendo considerada estável para três
delas (17,7% do total da fauna). Tal como indicado para o “range” e para a população,
o bôto apresenta uma tendência decrescente, sendo as causas apresentadas para a
área ocupada as mesmas já indicadas para o decréscimo do “range” e da população.
A estabilidade da área ocupada pelos habitats naturais desta região biogeográfica
explica-se por razões de natureza diversa, nomeadamente pela fidelidade ao substrato
(a zonas de rocha para os habitats 1170 – Recifes e 8330 – Grutas marinhas e a
zonas arenosas para o habitat 1110 – Bancos de areia), por definições que permitem
acolher sob uma mesma designação e código situações ecológicas bastante diversas
(sobretudo nos casos dos habitats 1110 e 1170), impactes de actividades humanas
que afectam percentagens reduzidas da área ocupada (caso dos habitats 1110 e
1170, se considerarmos a dimensão total da área ocupada pelos mesmos), e definição
do próprio habitat com base na sua geomorfologia (caso do habitat 8330 - Grutas
marinhas submersas ou semi-submersas).
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Tendência da área ocupada (análise detalhada)
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Figura 52 - Análise da tendência da área ocupada por grupo taxonómico e tipos de
habitats

3.3.4. Perspectivas futuras
De salientar que as perspectivas futuras para os mamíferos marinhos foram
consideradas boas para nove espécies (81,8 % do total dos mamíferos marinhos;
Figura 53). Apesar de não se conhecer a dimensão das populações presentes em
águas portuguesas, a não existência de ameaças graves ou de elevados índices de
mortalidade acidental que possam comprometer a sobrevivência das espécies, levam
a que se considere que as perspectivas de sobrevivência e prosperidade sejam boas.
No entanto, são necessárias medidas de conservação, nomeadamente acções
dirigidas às capturas acidentais em artes de pesca23. De salientar no entanto que
estas espécies têm vastas áreas de distribuição, estando também dependentes das
condições noutras regiões, pelo que as medidas tomadas em Portugal podem não ser
suficientes para garantir a sobrevivência destas espécies a longo prazo.
No que respeita ao roaz Tursiops truncatus, espécie para a qual as perspectivas
futuras foram assinaladas como boas, é de assinalar que a manutenção da população
residente do estuário do Sado dependerá fundamentalmente de uma adequada gestão
das actividades de observação de cetáceos e de tráfego marítimo, devendo ainda ser
respeitadas as principais zonas de alimentação dos roazes.
Somente a baleia-anã Balaenoptera acutorostrata e o bôto Phocoena phocoena
apresentam más perspectivas futuras, prevendo-se que os impactos e actividades se
23

É assumido que, uma vez implementado a nível nacional o regulamento (CE) nº 812/2004 do
Conselho de 26 de Abril de 2004, que estabelece medidas relativas às capturas acidentais de cetáceos
no exercício das actividades de pesca e que altera o Regulamento (CE) nº 88/98, os impactos causados
pelas capturas acidentais serão grandemente atenuados.
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mantenham ou acentuem, sendo necessária a implementação de medidas de
conservação, que passam pela diminuição da mortalidade acidental em artes de pesca
e pela recuperação do habitat de alimentação e de reprodução.
Perspectivas futuras
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Figura 53 - Análise das perspectivas futuras, por grupo taxonómico e tipos de habitats (Boas –
boas perspectivas de sobreviver ou prosperar / Reduzidas – a espécie enfrentará dificuldades de
sobrevivência a menos que as condições se alterem / Más – há ameaças graves à viabilidade da
espécie a longo prazo)

3.3.5. Habitat adequado
Não foi possível a determinação do habitat adequado para nenhuma das espécies
presentes nesta região biogeográfica, por inexistência de informação disponível.
3.3.6. “Range” favorável de referência
Para o total dos mamíferos marinhos foi considerado que o “range” favorável de
referência é aproximadamente igual ao “range” actual, o que se explica
fundamentalmente por o mesmo ter sido definido como correspondendo à ZEE
(1.700.000 Km2), à excepção do bôto Phocoena phocoena, para o qual foi considerada
a área da plataforma continental (23.900 Km2).
Para os habitats naturais, e pelas mesmas razões atrás apontadas que justificam a
estabilidade do “range”, foi considerado que o “range” favorável de referência é
“aproximadamente igual” ao “range” actual.
3.3.7. População favorável de referência
Apenas para os mamíferos marinhos para os quais se
populacional (5 espécies, 45,5 % do total dos mamíferos
determinar a população favorável de referência a qual,
considerada “maior que” o valor populacional actual, de
viabilidade das espécies a longo prazo.
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3.3.8. Área ocupada favorável de referência
Para os habitats naturais a área ocupada favorável de referência é considerada
“aproximadamente igual” à actual para o habitat 1110 – Bancos de areia, sendo
considerada desconhecida para os habitats 1170 – Recifes e 8330 – Grutas marinhas.
3.3.9. Avaliação global

Fauna - avaliação global

18%

12%
0%
70%

favorável

desfavorável /inadequada

desfavorável /má

desconhecida

Figura 54 - Análise da avaliação global para espécies da fauna

Avaliação global (análise detalhada)
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Figura 55 - Análise da avaliação global, por grupo taxonómico e tipos de habitats

Apenas para as cinco espécies de mamíferos marinhos para as quais existe mais
informação disponível, foi apresentada a avaliação global.
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Para o roaz Tursiops truncatus, o golfinho-comum Delphinus delphis e o golfinhoriscado Stenella coeruleoalba foi determinada uma situação favorável. Estas espécies
foram classificadas como LC – pouco preocupantes no Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Queiroz et al. in Cabral et al. 2005).
Quanto à baleia-anã Balaenoptera acutorostrata e ao bôto Phocoena phocoena a
situação é mais delicada, apresentando ambas uma avaliação global de
desfavorável/inadequada. Tal como já referido atrás, a primeira apresenta uma
população abaixo do valor de referência, sendo necessário a implementação de
medidas de conservação para inverter esta situação. No entanto, considera-se que a
área e qualidade do habitat são suficientes para garantir a sobrevivência da espécie a
longo prazo. Por outro lado, o bôto Phocoena phocoena apresenta um “range” e uma
população em regressão, sendo urgente a implementação de medidas de gestão que
permitam que as actuais pressões deixem de actuar ou, pelo menos, diminuam
acentuadamente o seu efeito sobre a espécie. O habitat da espécie está também a
diminuir (desconhece-se a magnitude), mas apresenta uma área suficientemente
ampla para garantir a sobrevivência da espécie a longo prazo. São ambas espécies
classificadas como vulneráveis (VU) no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(Queiroz et al.in Cabral et al. 2005).
Para os habitats naturais, dada a reduzida informação disponível, a avaliação global é
desconhecida.
3.3.10. Pressões actuais e ameaças futuras
Atendendo ao meio em causa e especificidade das espécies, será de esperar que as
principais pressões actuais estejam relacionadas com a captura acidental e com a
poluição das águas.
A captura acidental é uma das maiores pressões actuais à sobrevivência dos
mamíferos marinhos. De acordo com Sequeira (1996), 50% da mortalidade de todos
os cetáceos encontrados ao longo da costa portuguesa pode dever-se a capturas
acidentais em artes de pesca.
A poluição por compostos organoclorados e metais pesados constitui igualmente uma
pressão actual, devendo ter-se em atenção o efeito da acumulação de contaminantes,
especialmente na cadeia trófica, a qual pode provocar uma diminuição da capacidade
reprodutora, para além de poder ser responsável pelo enfraquecimento do sistema
imunitário.
Uma outra pressão não negligenciável, e que tem registado um aumento progressivo
nos últimos anos, prende-se com a perturbação provocada por embarcações de
observação de cetáceos. Esta actividade pode ser responsável por alterações de
padrões respiratórios e comportamentais, situação que, a longo prazo, e com o
incremento desta actividade, poderá ter consequências negativas no sucesso
reprodutor destas espécies.
Por fim, de referir que a pesca intensiva praticada em algumas regiões tem provocado,
a nível mundial, uma diminuição acentuada dos stocks de algumas espécies de peixes
nos últimos anos, o que poderá implicar uma diminuição das presas preferenciais dos
mamíferos marinhos.
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No caso dos habitats naturais, devido à sua extensão (1110 – Bancos de areia e 1170
- Recifes), são afectados praticamente por todas as pressões exercidas sobre o meio
marinho. No caso específico do habitat 8330 – Grutas marinhas as pressões
conhecidas são a poluição, a visitação e a extracção de inertes.
Não se verificaram alterações significativas nas respostas apresentadas relativamente
a pressões actuais e ameaças futuras, tanto para as espécies como para os habitats
naturais, razão pela qual se focaram apenas as principais pressões identificadas.
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3.4. Região Biogeográfica Macaronésica
Para a região Macaronésica (MAC), foram relatadas 84 espécies de flora, 19 espécies
da fauna e 28 habitats naturais.
Tal como para as restantes regiões biogeográficas e conforme critério estabelecido
pela Comissão Europeia, não foram consideradas na análise dos resultados, as
espécies que se encontram extintas ou provavelmente extintas (PEX) (Tabela 10).
Assim, foram analisadas 14 espécies da fauna e 83 espécies da flora.
Total relatado

Espécies PEX

Total analisado

Caseolus sphaerula
Leiostyla abbreviata
19

FAUNA

14

Leiostyla cassida
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa

84

FLORA

83

Vicia dennesiana

Tabela 10 - Número de espécies da fauna e da flora relatadas e analisadas, com
indicação das espécies com estatuto PEX

3.4.1. “Range”
Foi estimado o “range” para todas as espécies de fauna e habitats naturais analisados.
Em relação às espécies da flora, o “range” foi estimado para 81 espécies (97,6%)
sendo desconhecido apenas para 2 espécies (2,4%) - Bryoerythrophyllum
campylocarpum e Semele maderensis.

“Range” estimado

“Range” desconhecido

Nº
espécies/habitats

%

Nº
espécies/habitats

%

Fauna (14)

14

100

0

0

Flora (83)

81

97,6

2

2,4

Habitats (28)

28

100

0

0

Tabela 11 - Espécies da fauna e da flora e habitats naturais com “range” estimado e
desconhecido

A maioria dos dados de “range” definidos para o total de espécies de fauna analisadas
possuem uma qualidade moderada (sete) a boa (seis), destacando-se neste último
critério os moluscos terrestres de entre o conjunto de taxa analisados, com 50% das
espécies a registarem dados de boa qualidade. Apenas 1 espécie regista dados muito
incompletos, a lagartixa-da-Madeira Lacerta dugesii (Figura 57).
Como se pode verificar ainda pelas Figuras 56 e 57, em relação à flora, a qualidade
dos dados é boa para 27 espécies (33,3%), moderada para 49 (60,5%) e muito
incompleta apenas para 5 espécies (6,2%).
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Da análise detalhada da qualidade dos dados, resulta que as plantas espermatófitas
são o grupo que possui uma melhor qualidade de dados, uma vez que 89% das
espécies apresentam uma qualidade de dados boa e moderada.

"Range" definido - qualidade dos dados

7,1%
Fauna (14)

50%
42,9%

6,2%
Flora (81)

60,5%
33,3%
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Habitats (28)

39,3%
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muito incompleta

Figura 56 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range" (nota: o total de
espécies e habitats não inclui os que têm "range" desconhecido). Qualidade dos dados:
boa - baseada em estudos intensivos /moderada - baseada em dados parciais com
alguma extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito incompletos ou em
opinião de peritos

Em relação aos habitats naturais, apenas 6 (21,4%) registam qualidade de dados
muito incompleta, sendo de qualidade moderada 11 habitats e de boa qualidade
também 11 habitats.
Os habitats dunares (2130 – Dunas fixas com vegetação herbácea), Matos esclerófilos
(5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos) e Formações herbáceas (6180 –
Prados mesofilos macaronésicos) registam dados de qualidade muito incompleta .
Em relação aos habitats rochosos 50% registam dados de boa qualidade (8310 –
Grutas não exploradas pelo turismo e 8320 – Campos de lava e escavações naturais)
e os restantes 50% registam dados de qualidade muito incompleta (8220 – Vegetação
casmófita das falésias rochosas a silicosas e 8230 – Vegetação pioneira de superfícies
rochosas).
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"Range" - qualidade dos dados (análise detalhada)

FAUNA:
Moluscos (8)

4

4

Répteis (2)

1

1

Quirópteros (4)

1

3

FLORA:
2

Plantas Não-vasculares e pteridófitas (19)

14

Espermatófitas (62)

3

25

35

2
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Figura 57 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range" por grupo taxonómico e
tipos de habitats, com indicação do número de espécies/habitats representados em cada
tipologia (nota: o total de espécies e habitats não inclui os que têm "range" desconhecido).
Qualidade dos dados: boa /moderada /muito incompleta

A tendência do “range” é desconhecida para 42,7% das espécies da fauna
consideradas, contribuindo para este resultado a ausência de informação para o grupo
dos quirópteros, onde todas as espécies apresentam uma tendência desconhecida. No
entanto, para 4 espécies de moluscos e 1 réptil a tendência do “range” é estável
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(35,7%) (Figura 59), sendo apenas crescente para a osga das Selvagens (Tarentola
bischoffi), que parece ter beneficiado com o plano de erradicação de pragas e
espécies invasoras no seu habitat, levado a cabo pelo Parque Natural da Madeira.
Em relação à flora foi possível determinar a tendência do “range” para 79 espécies
(95,2%), sendo desconhecida apenas para 4 espécies (4,8%) (Marsupella profunda,
Semele maderensis, Thamnobryum fernandesii, Bryoerythrophyllum campylocarpum).
Na flora, a tendência do “range” é estável para a maioria das espécies (52
espermatófitas e 17 plantas não vasculares e pteridófitas), sendo apenas crescente
para 6 espécies (Convolvulus massonii, Marcetella maderensis, Geranium maderense,
Monizia edulis, Pittosporum coriaceum, Chamaemeles coriacea) e decrescente para 4
espécies (Myosotis azorica, Dracaena draco, Cheirolophus massonianus, Euphrasia
azorica). As espécies em decréscimo (maioritariamente devido a processos naturais)
possuem populações em número reduzido, fragmentadas e que sofrem de um forte
isolamento genético.
Quanto aos habitats naturais foi possível determinar a tendência do “range” para 27,
sendo apenas desconhecida para o habitat 1140 – Lodaçais e areais a descoberto na
maré baixa. A tendência do “range” é estável para a maioria dos habitats (24)
considerados.
A tendência é decrescente para 3 habitats naturais (1150 – Lagunas costeiras, 1250 –
Falésias com flora endémica das costas macaronésias e 2130 – Dunas fixas com
vegetação herbácea), pertencentes aos grupos de habitats dunares e habitats
costeiros e halófilos, não se verificando para qualquer habitat uma tendência do
“range” crescente.
Ao nível da fauna, a ausência de conhecimento, afigura-se como a causa mais
relevante relativamente aos resultados obtidos (ver Figura 60), verificando-se uma
urgente necessidade de implementar trabalhos específicos para os moluscos e
quirópteros, que permitam aferir as reais causas para a tendência do “range”
verificado. O impacto antropogénico directo e indirecto são as outras duas causas
importantes no que à tendência do “range” diz respeito, nas quais se englobam
situações de ocupação e/ou destruição parcial ou total de habitats das espécies de
moluscos terrestres através de construção de infraestruturas, extracção de minérios e
actividades turísticas e de lazer, que parecem ter influência no “range” de Leiostyla
corneocostata, Idiomela subplicata ou Leiostyla abbreviata.
Em relação à flora verifica-se que as causas mais apontadas para a tendência do
“range” estável são fundamentalmente “processos naturais” (onde se incluem por
exemplo a reprodução e processos de dispersão) e o “aumento do conhecimento”.
Nos casos em que não se apontaram causas concretas para a estabilidade do “range”
optou-se por assinalar a opção “outras” quando a comparação do “range” actual com
registos anteriores a 1990 não revelou alterações. Para as espécies da flora com
tendência decrescente do “range”, verifica-se que as causas mais apontadas são
“impacto humano directo” (deterioração, destruição) e “processos naturais”. Como
referido anteriormente tratam-se de espécies que possuem populações em número
reduzido, fragmentadas e que sofrem de um forte isolamento genético.
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Figura 58 - Análise da tendência do "range"

Quanto aos habitats naturais verifica-se que as causas mais apontadas para a
estabilidade do “range” foram registadas como “outras” causas, onde se inclui o
conhecimento actual e “processos naturais”, os quais englobam a ocupação da área
disponível e a capacidade de dispersão de espécies. A causa mais apontada para o
decréscimo foi o “impacto humano directo” onde se inclui entre outras a destruição,
alteração, degradação dos habitats naturais.
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Tendência do "range" (análise detalhada)

FAUNA:
Moluscos (8)

4

Répteis (2)

1

2

2
1

Quirópteros (4)

4

FLORA:
Plantas não-vasculares e pteridófitas (20)

3

17

Espermatófitas (63)

6

4 1

52

HABITATS:
Florestas (4)

4

Habitats rochosos (4)

4

Turfeiras (4)

4

Formações herbáceas (1)

1

Matos esclerófilos (1)

1

Charnecas e matos (2)

4

Habitats de água doce (4)

4

Habitats dunares (1)

1

Habitats costeiros e halófilos (7)

4
0%

2

1

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
crescente

estável

decrescente

100
%

desconhecida

Figura 59 - Análise da tendência do "range" por grupo taxonómico e tipos de habitats
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Causas para a tendência do "range"
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Figura 60 - Análise das causas identificadas para a tendência do "range"24

3.4.2. População
Foi possível estimar o efectivo populacional para 4 espécies de fauna (28,6%) e 60
espécies flora (72,3%), sendo desconhecido para 10 (71,4%) e 23 (27,7%) espécies
de fauna e de flora, respectivamente.
População estimada

População desconhecida

Nº espécies

%

Nº espécies

%

Fauna (14)

4

28,6

10

71,4

Flora (83)

60

72,3

23

27,7

Tabela 12 – Espécies da fauna e da flora com população estimada e
desconhecida
24

De acordo com o procedimento definido, para cada espécie podiam ser assinaladas várias causas para a sua
tendência, pelo que o somatório das causas apresentadas, para cada tendência (crescente, decrescente ou
estável), não corresponde ao número de espécies que apresentam a mesma tendência.
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O efectivo populacional é “desconhecido” para todas as espécies de moluscos
terrestres analisadas, para 1 espécie de réptil, Lacerta dugesii e 1 espécie de
quiróptero. No caso concreto dos moluscos, este facto fica a dever-se
maioritariamente à dificuldade de efectuar uma contabilização eficaz do efectivo
populacional, tendo em conta as várias épocas reprodutivas destes animais ao longo
do ano e o seu hermafroditismo.
O efectivo populacional é “desconhecido” para 23 espécies da flora (27,7%), sendo a
maioria plantas não vasculares e pteridófitas (12).
População definida - qualidade dos dados

Fauna (4)
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Figura 61 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da população estimada (nota: o total de
espécies e habitats não inclui os que têm efectivo populacional desconhecido). Qualidade dos
dados: boa - baseada em estudos intensivos /moderada - baseada em dados parciais com
alguma extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito incompletos ou em opinião
de peritos

A maioria das espécies da flora para as quais foi possível apresentar uma estimativa
do efectivo populacional (60 espécies), são aquelas que nos últimos anos foram
estudadas no âmbito de projectos LIFE e INTERREG, estudos académicos e
científicos e, nos Açores, no âmbito dos trabalhos para a elaboração dos Planos
Sectorial e de Gestão para a Rede Natura 2000.
Para todas as espécies de fauna (4 espécies) com população estimada a qualidade
dos dados é moderada.
Em relação à flora verifica-se que para a maioria das espécies (38) a qualidade dos
dados é muito incompleta, sendo destas apenas 4 espécies não vasculares e
pteridófitas.
Para 6 espécies, todas espermatófitas, a qualidade dos dados é boa, sendo que para
as restantes 16 espécies (12 espermatófitas e 4 não vasculares e pteridófitas) a
qualidade é moderada.
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População - qualidade dos dados (análise detalhada)
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Figura 62 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da população por grupo taxonómico (nota: o
total de espécies não inclui os que têm população desconhecida). Qualidade dos dados: boa
/moderada /muito incompleta

É desconhecida a tendência da população para a maioria dos taxa da fauna
analisados (85,7% - Figura 61). Deste grupo, 7 são espécies de moluscos terrestres, 4
(a sua totalidade) são quirópteros e 1 réptil. Este registo ocorre muito por força da
extrema dificuldade de reunir dados fidedignos para o grupo taxonómico dos moluscos
sobre o item em apreço pelas razões explicadas anteriormente e no grupo dos
quirópteros, pela ausência de dados relativamente a este grupo em concreto (Figura
62). A espécie de molusco terrestre Discula leacockiana apresenta uma tendência
populacional estável, enquanto que apenas Tarentola bischoffi regista uma tendência
populacional crescente.
São desconhecidas as causas para os resultados registados para a maioria das
espécies analisadas (Figura 65), sendo que o impacto antropogénico directo e
indirecto são outras das duas razões apontadas para os resultados obtidos. A
implementação de infra-estruturas (como estradas, viadutos e pontes) associada à
destruição parcial de habitats potenciais como ribeiras e áreas adjacentes, poderão ter
tido influência na tendência populacional das espécies de fauna, nomeadamente no
molusco terrestre Geomitra moniziana.
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Em relação à flora foi possível determinar a tendência da população para 78 espécies,
sendo desconhecida apenas para 5 espécies (Bryoerythrophyllum campylocarpum;
Carex malato-belizii; Marsupella profunda; Thamnobryum fernandesii; Semele
maderensis).
Na flora a tendência da população é estável para a maioria das espécies (27
espermatófitas e 14 não vasculares e pteridófitas), é crescente para 20 espécies
(todas espermatófitas) e decrescente para 17 espécies (14 espermatófitas e 3 não
vasculares e pteridófitas), maioritariamente devido a “impacto humano directo” onde se
incluem a colheita e corte de espécimes, arroteias, abertura de caminhos, entre outras
e “processos naturais” onde se incluem dificuldades de germinação e de dispersão.
Esta estabilidade da população para as espécies de flora é devida principalmente a
“processos naturais”, nomeadamente a reprodução e processos de dispersão e a
“outras” causas, onde o conhecimento actual explica a tendência.
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85,8 %
Fauna (14)

7,1%
7,1 %

6,0 %
20,5 %

Flora (83)

49,4 %
24,1 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nº de espécies
crescente

estável

decrescente

desconhecida

Figura 63 - Análise da tendência da população
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Tendência da população (análise detalhada)
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Figura 64 - Análise da tendência da população por grupo taxonómico

Causas para a tendência da população
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Figura 65 - Análise das causas identificadas para a tendência da população
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3.4.3. Área ocupada
Área ocupada estimada

Área ocupada desconhecida

Nº
espécies/habitats

%

Nº
espécies/habitats

%

Fauna (14)

6

42,9

8

57,1

Flora (83)

57

68,7

26

31,3

Habitats (28)

28

100

0

0

Tabela 13 – Espécies da fauna e da flora e habitats naturais com área ocupada estimada e
desconhecida

Está definida a área ocupada para 6 espécies de fauna (42,9%), todas elas moluscos
terrestres. As restantes 8 espécies divididas entre répteis, moluscos e quirópteros não
possuem área ocupada definida.
Para 57 espécies de flora (68,7%) foi definida a área ocupada, sendo 39 plantas
espermatófitas e 18 plantas não vasculares e pteridófitas.
Para 26 espécies (31,3%) a área ocupada é desconhecida, sendo apenas 1 planta não
vascular (Bryoerythrophyllum campylocarpum) e 1 pteridófita (Hymenophyllum
maderense).
Área ocupada - qualidade dos dados
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Figura 66 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da área ocupada (nota: o total de
espécies e habitats não inclui os que têm área ocupada desconhecida). Qualidade dos
dados: boa - baseada em estudos intensivos /moderada - baseada em dados parciais com
alguma extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito incompletos ou em
opinião de peritos
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Foi possível determinar a área ocupada para todos os habitats naturais considerados
(28).
A qualidade dos dados existentes é moderada (83,3 %) para a maioria das espécies
de moluscos terrestres analisadas (cinco), sendo apenas muito incompleta para 1
espécie (16,3%) (Figuras 66 e 67).

Área ocupada - qualidade dos dados (análise detalhada)
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Figura 67 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da área ocupada por grupo taxonómico e
tipos de habitats (nota: o total de espécies e habitats não inclui os que têm área ocupada
desconhecida). Qualidade dos dados: boa /moderada /muito incompleta
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Em relação à flora verifica-se que para grande parte das espécies (25) a qualidade dos
dados é boa, sendo destas apenas 1 não vascular (Sphagnum spp.) e 3 pteridófitas
(Isoetes azorica, Lycopodiella inundata, Marsilea azorica).
Para 12 espécies, das quais 10 não vasculares e pteridófitas, a qualidade dos dados é
moderada, sendo que para as restantes 20 espécies (16 espermatófitas e 3 não
vasculares- Thamnobryum fernandesii, Echinodium spinosum, Marsupella profunda e
1 pteridófita - Polystichum drepanum) a qualidade é muito incompleta.
Em relação aos habitats naturais verifica-se que a maioria (16) apresenta uma
qualidade dos dados moderada, enquanto que para 8 e 4 habitats a qualidade é boa e
muito incompleta, respectivamente.
É desconhecida a tendência da área ocupada para a maioria das espécies de fauna
analisadas (78,6%), com especial destaque para os grupos dos répteis e moluscos,
onde a totalidade das espécies analisadas (duas a oito espécies respectivamente) se
encontram nestas circunstâncias. Apenas os quirópteros (75%), apresentam uma
tendência decrescente da área ocupada (ver Figuras 68 e 69).
As causas para os resultados obtidos são na sua maioria desconhecidas (66%) ou
devidas a impacto humano directo (33%). No que aos quirópteros diz respeito, o
abandono das áreas agricultadas em algumas zonas da ilha, o aumento da poluição e
consequente degradação do habitat poderá ter tido influência directa para a tendência
apresentada. No entanto, a ausência de estudos recentes efectuados quer com este
grupo de animais, quer com os moluscos terrestres, leva a que, presentemente, estas
análises se baseiem em aspectos empíricos e careçam de validação científica com
dados de campo.
Em relação à flora foi possível determinar a tendência da área ocupada para 78
espécies, sendo desconhecida apenas para 5 espécies (6%) - Bryoerythrophyllum
campylocarpum; Carex malato-belizii; Marsupella profunda; Thamnobryum fernandesii;
Semele maderensis.
Na flora a tendência da área ocupada é estável para a maioria das espécies (38 das
quais 26 espermatófitas e 12 não vasculares e pteridófitas), é crescente para 22
espécies e decrescente para 18 espécies, devido principalmente a “impacto humano
directo” onde se incluem pastoreio, implementação de pastagens e florestas de
produção, abertura de caminhos, seguindo-se “processos naturais”, nomeadamente
dificuldades de germinação e dispersão de sementes, invasão de espécies exóticas.
Foi possível determinar a tendência da área ocupada para a totalidade dos habitats
naturais considerados (28) sendo estável para a maioria dos mesmos (15).
Salienta-se que a estabilidade verifica-se para os todos os habitats rochosos (quatro)
que são habitats muito localizados, de difícil acesso e com características ambientais
muito particulares, para 5 de 7 habitats costeiros e halófitos e para 3 dos 4 habitats de
água doce.
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Tendência da área ocupada
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Figura 68 - Análise da tendência da área ocupada

A tendência é decrescente para 12 habitats (principalmente florestas – Turfeiras
arborizadas, florestas de Olea e Ceratonia, laurissilvas macaronésicas e florestas
macaronésicas de Juniperus spp.; formações herbáceas - prados mesofilos
macaronésicos; matos esclerofilos – Matos termomediterrânicos pré-desérticos e
habitats dunares – Dunas fixas com vegetação herbácea), devido principalmente a
pastoreio e pisoteio marginal, abertura de caminhos, arroteias para implementação de
pastagens e florestas de produção, deterioração e destruição e invasão por espécies
exóticas.
Verifica-se apenas para um habitat (7120 – Turfeiras altas degradadas ainda
susceptíveis de regeneração natural) uma tendência crescente, por “Impacto
antropo(zoo)génico indirecto”, nomeadamente pastoreio.
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Tendência da área ocupada (análise detalhada)
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Figura 69 - Análise da tendência da área ocupada por grupo taxonómico e tipos de habitats naturais

Em forma de conclusão e atendendo ao referido anteriormente, verifica-se que em
relação à flora e habitats naturais a principal causa para o decréscimo da área
ocupada é o “impacto humano directo” onde se incluem o pastoreio e pisoteio
marginal, abertura de caminhos, arroteias para implementação de pastagens e
florestas de produção, deterioração e destruição e a invasão de espécies exóticas.
A estabilidade e crescimento para a flora deve-se principalmente a “processos
naturais” onde se incluem a disponibilidade do habitat, a reprodução e a dispersão de
sementes.
Ainda em relação à tendência de estabilidade relativa aos habitats naturais verifica-se
que, de acordo com o conhecimento actual, a comparação da área ocupada
actualmente com registos anteriores a 1990 não revelou alterações, tendo-se referido
esta situação em “outras causas”.
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Causas para a tendência da área ocupada
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Figura 70 - Análise das causas identificadas para a tendência da área ocupada

3.4.4. Perspectivas futuras
Verifica-se que as perpectivas futuras são desconhecidas para 5 espécies da fauna
(35,7%), todas elas espécies de moluscos terrestres, e para quatro espécies (dois
quirópetros e dois moluscos) são más (29%), Discus guerinianus e Geomitra
moniziana (moluscos) e Nyctalus azoreum e Plecotus austriacus (quirópteros).
Registaram-se ainda 3 espécies com perspectivas futuras reduzidas (21%), a saber
Caseolus commixta (molusco terrestre), Nyctalus leisleri e Pipistrellus maderensis
(quirópteros) e apenas duas espécies com boas perspectivas (14%), Lacerta dugesii e
Tarentola bischoffi.
Em relação à flora verifica-se que para 40 espécies (48,2%) as perspectivas são boas,
para 31 espécies (37, 3%) são reduzidas e para 9 espécies (10,8%) as perspectivas
são más. Para 3 espécies (3,6%) as perspectivas futuras são desconhecidas.

ICNB Agosto de 2008

132

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Macaronésica

Perspectivas futuras
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Figura 71 - Análise das perspectivas futuras, por grupo taxonómico e tipos de habitats (Boas – boas
perspectivas de sobreviver ou prosperar / Reduzidas – a espécie enfrentará dificuldades de
sobrevivência a menos que as condições se alterem / Más – há ameaças graves à viabilidade da
espécie a longo prazo)

3.4.5. Habitat adequado
O habitat adequado foi considerado desconhecido para a totalidade dos taxa de fauna
(14 espécies) e de flora (83) porque a informação disponível não permite a
determinação de um valor.
3.4.6. “Range” Favorável de referência
O “range” favorável de referência foi definido para 12 espécies da fauna (86%) como
sendo “aproximadamente igual” ao “range” actual, tendo sido considerado “maior que”
o actual para 2 espécies de morcegos (14%), Pipistrellus maderensis e Plecotus
austriacus.
Foi definido o “range” favorável de referência para 76 espécies de flora, das quais 58
são espermatófitas e 18 não vasculares e pteridófitas. Para 7 espécies o valor é
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desconhecido (Bryoerythrophyllum campylocarpum, Leucobryum glaucum, Semele
maderensis, Anthyllis lemmaniana, Argyranthemum thalassophylum, Carex malatobelizii e Chamaemeles coriacea).
Ainda no que se refere à flora, o “range” favorável de referência foi considerado “muito
maior que” o “range” actual para 11 espécies, “maior que” o actual para 17 espécies e
“aproximadamente igual” ao actual para 48 espécies.
Foi definido o “range” favorável de referência para 27 habitats naturais, sendo
desconhecido apenas para um caso (9320 – Florestas de Olea e Ceratonia). Para 22
habitats (78,6%) o “range” de referência foi considerado “aproximadamente igual” ao
“range” actual, para 4 habitats (14,3%) “maior que” o actual e, apenas para 1 habitat
(3,6%), “muito maior que” o actual (2130 – Dunas fixas com vegetação herbácea).
Em suma, em todos os grupos verificou –se que na maioria das situações o “range”
favorável de referência foi considerado “aproximadamente igual” ao “range” actual.
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Figura 72 - Análise do “range” favorável de referência relativamente ao “range” actual, por grupo
taxonómico e tipos de habitats
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3.4.7. População favorável de referência
A população favorável de referência foi definida para 4 espécies da fauna, e foi
considerada desconhecida para 10 espécies (71%) (um quiróptero, oito moluscos
terrestres e um réptil). Para três espécies (21%), todas elas quirópteros, a população
favorável de referência foi definida como sendo “maior que” a população actual,
enquanto que para um réptil (8%), a população foi definida como “aproximadamente
igual” à actual.
Foi definida a população favorável de referência para 60 espécies de flora (72,3%),
das quais 52 são espermatófitas e oito não vasculares e pteridófitas. Para 23 espécies
(27,1%), o valor da população favorável de referência é desconhecido.
A população favorável de referência é “muito maior que” a população actual para 15
espécies, “maior que” a actual também para 15 espécies e “aproximadamente igual” à
actual para 30 espécies.
População favorável de referência

FAUNA:
Moluscos (8)

8

Répteis (2)

1

1

Quirópteros (4)

3

1

FLORA:
Plantas não- vasculares e pteridófitas (20)
Espermatófitas (63)

3
12

3

2
12

12
28

11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
muito maior que

maior que

aproximadamente igual a

menor que

desconhecido

Figura 74 - Análise da população favorável de referência relativamente à população actual, por grupo
taxonómico

3.4.8. Área ocupada favorável de referência
Foi definida a área ocupada para 27 habitats naturais, sendo desconhecida apenas
para um caso (9320 – Florestas de Olea e Ceratonia).
Para 18 habitats (64,3%) a área ocupada foi considerada “aproximadamente igual” à
área ocupada actualmente, para 6 habitats (21,4%) “maior que” a actual e, para os
restantes três habitats (10,7%) “muito maior que” a actual (1410 – Prados salgados
mediterrânicos; 2130 – Dunas fixas com vegetação herbácea e 9360 – Laurissilvas
macaronésias).
Em suma, verifica-se que para a maioria dos habitats naturais a área ocupada
favorável de referência foi considerada “aproximadamente igual” à área ocupada
actual, tal como acontece para o “range” favorável de referência.
Verifica-se que o “range” favorável de referência foi considerado “muito maior que” o
“range” actual apenas para um habitat, enquanto que o foi relativamente à área
ocupada de referência para três habitats.
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Habitats - Área ocupada favorável de referência
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Figura 73 - Análise da área de ocupação favorável de referência relativamente à área ocupada actual,
por tipos de habitats

3.4.9. Avaliação Global
A avaliação global foi considerada “desconhecida” para seis espécies, cinco moluscos
terrestres (Caseolus calculus, Discula leacockiana, Discula tabellata, Idiomela
subplicata, Leiostyla corneocostata) e um réptil (Lacerta dugesii). Foram 6 (43%) as
espécies que obtiveram a avaliação “desfavorável/má”, quatro quirópteros (Nyctalus
azoreum, N. leisleri, Pipistrellus maderensis, Plecotus austriacus) e dois moluscos
(Discus guerinianus e Geomitra moniziana). De todas as espécies avaliadas, apenas
um réptil (7 %), Tarentola bishoffi obteve uma avaliação global “favorável”, enquanto
que a avaliação global de “desfavorável /inadequada” foi atribuída apenas a um
molusco terrestre Caseolus commixta.
Em relação à flora a avaliação global foi “favorável” para 36 espécies (43 %),
“desfavorável/inadequada” para 29 espécies (35%) e “desfavorável/má” para 14
espécies (17%).
Para quatro espécies a avaliação global foi considerada desconhecida (5%) Bryoerythrophyllum campylocarpum, Monizia edulis, Semele maderensis e Cladonia
spp. (subgenus Cladina), devido à falta de informação.
A maioria das espécies com avaliação “desfavorável/má” (Asplenium hemionitis,
Dracaena draco, Huperzia suberecta, Chaerophyllum azoricum, Euphrasia azorica,
Euphrasia grandiflora, entre outras) têm populações pequenas e isoladas, falta habitat
disponível ou grande parte do seu habitat está sujeito a pressões antrópicas. Estas
espécies necessitam de medidas de gestão activa de forma a poderem vir a melhorar
as suas perspectivas futuras.
Em relação aos habitats naturais a avaliação global foi “favorável” para 10 habitats (36
%), “desfavorável/inadequada” para 11 habitats (39%), “desfavorável/ má” para cinco
habitats (18%) e desconhecida para dois habitats (7%) – 1140 Lodaçais e areais a
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descoberto na maré baixa e 9320 Florestas de Olea e Ceratonia), estes últimos
relacionados com falta de informação.
Os habitats naturais com avaliação global “desfavorável/má” são 1150 Lagunas
costeiras, 1410 Prados salgados mediterânicos, 2130 Dunas fixas com vegetação
herbácea, 7110 Turfeiras altas activas e 9360 Laurissilvas macaronésias. Estes
habitats naturais poderão ter a sua viabilidade a longo prazo comprometida devido a
fortes pressões antrópicas directas e indirectas, pelo que merecem particular atenção
quanto às medidas de conservação a implementar.
Para alguns destes habitats naturais é mesmo necessário desenvolver mecanismos de
conservação de uma forma integrada, como é o caso das lagunas costeiras 1150, que
funcionam como um complexo de zonas que albergam vários habitats protegidos pela
Directiva, como são exemplos os juncais marítimos 1410 (Prados salgados
mediterânicos) e comunidades vivazes do supra-litoral 1220 (Vegetação perene das
praias de calhaus rolados). É portanto necessária a protecção de todo o complexo
associado à laguna.
Fauna - avaliação global
7%
7%

43%

43%

Habitats - avaliação global
7%

18%

36%

39%
favorável
desfavorável /inadequada
desfavorável /má
desconhecida

Figura 75 - Análise da avaliação global para espécies da fauna e da flora e para habitats naturais
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Avaliação global (análise detalhada)
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Figura 76 - Análise da avaliação global, por grupo taxonómico e tipos de habitats

3.4.10. Pressões Actuais e Ameaças futuras
Do conjunto de pressões que afectam as espécies de fauna da região Macaronésica
(num total de 14 espécies analisadas), merecem especial destaque as provenientes da
agricultura e silvicultura, poluição e outros impactes/actividades humanas, por serem
as que afectam um maior número de espécies.
Relativamente às actividades de agricultura e silvicultura, é a utilização de pesticidas o
principal foco de pressão referida para a totalidade das espécies de quirópteros e de
moluscos terrestres.
Ainda ao nível das pressões, merece especial referência a actividade mineira e
extractiva, já que a exploração subterrânea afectou outrora o molusco terrestre
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Idiomela subplicata, um endemismo regional da Ilha do Porto Santo exclusivo do Ilhéu
de Baixo.
Existem ainda factores que se assumiram como importantes pressões sobre as
espécies no passado e persistem como ameaça para o seu futuro. Assim, a poluição,
o pisoteio e sobreutilização do habitat, foram as mais apontadas para espécies de
moluscos terrestres, enquanto o vandalismo afecta duas das espécies de morcegos da
região Macaronésica, Nyctalus azoreum e Pipistrellus maderensis. A urbanização
contínua, descontínua e dispersa é uma das principais fontes de pressão/ameaça para
os moluscos terrestres e os quirópteros. No caso concreto do primeiro grupo
faunístico, a fraca capacidade de dispersão e o reduzido habitat potenciam a que as
comunidades e populações deste grupo de animais sofram danos a larga escala com
a introdução de projectos de urbanização, por mais reduzidos que estes sejam.
Os processos naturais, nomeadamente a erosão, é particularmente importante para
algumas das espécies de moluscos terrestres, assumindo mesmo um papel limitante
para a espécie Idiomela subplicata. Já as catástrofes naturais e o parasitismo afectam
sobretudo espécies de quirópteros.
Como ameaças futuras não partilhadas pelo conjunto de espécies analisadas,
destacam-se as decorrentes de actividades de agricultura e silvicultura, transportes e
comunicações e os processos naturais, por serem aquelas que, potencialmente, terão
maior impacto no futuro sobre as espécies em causa.
Prevê-se ainda que as ameaças provenientes de construção de vias de comunicação,
pistas e trilhos, estradas e autoestradas, pontes e viadutos e/ou instalação de campos
de golfe, venham a afectar sobretudo espécies de moluscos terrestres. Este último
aspecto é particularmente relevante para duas espécies de moluscos terrestres da Ilha
do Porto Santo, Discula leacockiana e Leiostyla corneocostata, pois a construção do
actual campo de golfe, com a respectiva introdução de espécies invasoras, bem como
atracção de potenciais predadores (aves), poderão colocar em perigo as populações
das duas espécies referidas.
Ainda no âmbito das ameaças, as actividades de turismo e lazer, os veículos
motorizados e outros impactos turísticos e de lazer decorrentes dessas actividades
(como a abertura de novos trilhos, recolha de espécimes vivos e pressão excessiva
sobre o habitat) são igualmente importantes factores de ameaça para 3 espécies de
moluscos terrestres da Ilha do Porto Santo Caseolus calculus, Discula leacockiana e
Idiomela subplicata.
Por fim, a fertilização e a artificialização dos povoamentos ameaça essencialmente o
molusco terrestre Leiostyla corneocostata, em especial pela proximidade do campo de
golfe, enquanto a desflorestação assume principal relevância para o morcego Plecotus
austriacus.
No caso quer da flora, quer dos habitats naturais as pressões actuais mais
apontadas são “processos naturais”, seguindo-se “transportes e comunicações” e
“agricultura e sivicultura”, o mesmo acontecendo com as ameaças futuras previstas.
No âmbito dos “processos naturais”, as pressões/ameaças “relações florísticas
interespecíficas “ e “evolução das bioceneses “ foram as mais referidas, para a flora e
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habitats naturais, respectivamente. Salienta-se a invasão por espécies exóticas. O
avanço destas espécies já “naturalizadas” e com forte capacidade competitiva constitui
uma pressão/ameaça muito importante e particular, atendendo ao ambiente insular.
De referir igualmente que as actividades agrícolas e florestais, o pastoreio e o pisoteio
de gado bovino e caprino, a gestão florestal, a florestação (com plantação de
criptomérias – Criptomeria japonica, nos Açores), a abertura de vias de comunicação
(como estradas, caminhos e trilhos) são também as pressões/ameaças mais
apontadas como afectando a flora e os habitats naturais.
Estas pressões/ameaças quer naturais quer de origem humana afectam
particularmente espécies de flora com fraca capacidade de dispersão, com área de
distribuição muito restrita e com populações muito pequenas e fragmentadas, como
são exemplos as espécies Ammi trifoliatum, Asplenium hemionitis, Azorina vidalii,
Dracaena draco, Chaerophyllum azoricum, Euphrasia spp., Lotus azoricus, entre
outras.
No caso dos habitats naturais verifica-se igualmente que muitas das
pressões/ameaças apontadas são particularmente importantes para as charnecas e
matos (matos macaronésicos endémicos), formações herbáceas (prados mesofilos
macaronésicos), turfeiras e florestas, que se localizam em zonas e/ou a altitudes com
um peso significativo para o desenvolvimento de actividades agro-pecuárias e
florestais (principalmente na Região Autónoma dos Açores). Na Região Autónoma da
Madeira, face à retirada de gado que ocorreu entre os anos 1994 e 2003, alguns
destes habitats estão menos sujeitos a pressões/ameaças como o pastoreio e o
pisoteio directo e marginal.
Dada a localização dos habitats costeiros e halófitos, são mais apontadas como
pressões as actividades relacionadas directa ou indirectamente com o turismo e lazer,
como pesca lúdica, visitação, criação de zonas balneares e construção de
infraestruturas. Em relação às ameaças futuras são mais indicados os processos
naturais como erosão, catástrofes naturais (colapso de terras, deslizamentos de
terras) e evolução das bioceneses (invasão por uma espécie).
Em relação aos habitats de água doce importa referir que a alteração das bacias e
condições hidrográficas, com implementação de pastagens, estradas e caminhos que
alteram o regime hídrico local e aumentam a poluição e carga de nutrientes nas
lagoas, constitui uma importante pressão/ameaça que conduz à degradação destes
habitats naturais, com impacte igualmente nas comunidades avifaunísticas a eles
associadas.
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3.5. Região Biogeográfica Mar Macaronésico
Para a região Mar Macaronésico (MMAC), foram relatadas 36 espécies de fauna e 4
habitats naturais.
Tal como para as restantes regiões biogeográficas e conforme critério estabelecido
pela Comissão Europeia, não foram consideradas na análise dos resultados 10
espécies que ocorrem ocasionalmente nesta região (OCC) (Tabela 14).
Total relatado

Espécies OCC

Total analisado

Lepidochelys kempii
Steno bredanensis
Globicephala melas
Phocoena phocoena
FAUNA

36

Mesoplodon densirostris
Mesoplodon europaeus

26

Mesoplodon mirus
Cystophora cristata
Halichoerus grypus
Phoca vitulina
Tabela 14 – Número de espécies da fauna relatadas e analisadas, com
indicação das espécies com estatuto OCC

3.5.1 “Range”
Foi estimado o “range” para todas as espécies de fauna e habitats naturais analisados.
Os dados utilizados para o cálculo do “range” são muito incompletos para 20 das
espécies analisadas (um artrópode e 19 mamíferos; 77%). Apenas para 4 espécies de
répteis (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Eretmochelys
imbricata) e duas espécies de mamíferos (Eubalaena glacialis e Monachus monachus)
a qualidade de dados é moderada (Figuras 77 e 78).
Em relação aos habitats naturais, os dados registados são muito incompletos para 3
dos habitats examinados (75%), como sejam os habitats costeiros e halófitos Bancos
de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda (1110) e
Enseadas e baías pouco profundas (1160), e o habitat rochoso Grutas marinhas
submersas ou semi-submersas (8330), sendo que apenas o habitat Recifes (1170)
apresenta dados de qualidade moderada (Figuras 77 e 78).
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"Range" definido - qualidade dos dados

Fauna (26)

23,1 %
76,9 %

Habitats (4)

25%
75%

0

5
boa

moderada

10

15

20
25
Nº de espécies/ habitats

muito incompleta

Figura 77 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range".
Qualidade dos dados: boa - baseada em estudos intensivos /moderada baseada em dados parciais com alguma extrapolação /muito incompleta
- baseada em dados muito incompletos ou em opinião de peritos

A tendência do “range” é desconhecida para as 21 espécies (81%) analisadas, 20
mamíferos e o artrópode Scyllarides latus. As quatro espécies de répteis analisadas
(15%), apresentam uma tendência estável, enquanto apenas o lobo-marinho
(Monachus monachus) regista uma tendência crescente (4%, Figura 79). Esta espécie,
que outrora se encontrava restrita às Ilhas Desertas, nomeadamente à Deserta
Grande, alargou o seu “range” até à Ilha da Madeira, existindo avistamentos nos
últimos anos ao largo de toda a costa Sul desta ilha. Para tal muito contribuiu um
conjunto de medidas tomadas pelo Governo Regional da Madeira, através da criação
da Reserva Natural das Ilhas Desertas e consequente aumento da área de protecção
para a batimétrica dos 100 metros, com inibição de pesca nesta área e posterior
implementação de um programa de monitorização e consciencialização ambiental em
relação a esta espécie, potenciando o aumento do efectivo populacional e do “range”.
Quanto aos habitats naturais, foi possível determinar a tendência do “range” como
estável para três deles (um habitat rochoso – 8330 e dois dos habitats costeiros e
halófitos, 1160 e 1170; Figura 79), sendo apenas desconhecida para o habitat Bancos
de areia (1110). Não foram apontadas causas concretas para a tendência do “range”
identificada, tendo sido seleccionada a opção “outras causas”, referindo-se que o
conhecimento existente não indicia alterações na extensão da ocorrência do “range”
dos habitats naturais em análise (habitats 8330, 1160 e 1170).
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"R a n g e " - q u a lid a d e d o s d a d o s (a n á lis e d e ta lha d a )
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Figura 78 - Análise da qualidade dos dados no cálculo do "range" por grupo
taxonómico e tipos de habitats, com indicação do número de espécies/habitats
representados em cada tipologia (nota: o total de espécies e habitats não inclui os que
têm "range" desconhecido). Qualidade dos dados: boa /moderada /muito incompleta.
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Tendência do "range" (análise detalhada)
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Figura 79 - Análise da tendência do "range" por grupo taxonómico e tipos de
habitats

3.5.2. População
Foi possível estimar o efectivo populacional apenas para uma espécie (3,8%), o lobomarinho Monachus monachus, (calculado actualmente em cerca de 30 indivíduos)
sendo desconhecido para as restantes 25 espécies de fauna. A ausência de dados de
monitorização ou inventários dos efectivos populacionais das restantes espécies de
mamíferos é responsável pelos resultados apresentados. A qualidade dos dados de
população de Monachus monachus é moderada.
É desconhecida a tendência da população para a maioria dos taxa analisados, 25
espécies (96%), pelas razões já expostas anteriormente. Apenas para o lobo-marinho
Monachus monachus é conhecida a tendência da sua população, sendo ela crescente.
O impacto humano teve influência directa no crescimento desta população, onde a
criação de uma reserva natural no habitat de excelência, as Ilhas Desertas, e as
medidas de conservação implementadas pelos técnicos do Parque Natural da Madeira
fez com que, ao longo de 20 anos, o efectivo da população desta espécie duplicasse,
tornando-o um caso de sucesso a nível europeu e um verdadeiro estudo de caso.
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3.5.3. Área ocupada
Apenas foi possível estimar a área ocupada para cinco espécies de fauna (19,2%),
quatro répteis (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriácea, Eretmochelys
imbricata) e um mamífero (Monachus monachus). As restantes (21) que não possuem
área ocupada estimada pertencem ao grupo taxonómico dos mamíferos marinhos e
artrópodes (Tabela 15; Figura 80).
Quanto aos habitats naturais, foi possível determinar a área ocupada para todos eles
(Tabela 15).
Área ocupada estimada
Fauna (26)

Área ocupada desconhecida

Nº Habitats/espécies

%

Nº Habitats/espécies

%

5

19,2

21

80,8

Habitats (4)
4
100
0
0
Tabela 15 – Espécies de fauna e habitats naturais com área ocupada estimada e
desconhecida

Área desconhecida / estimada (análise detalhada)

FAUNA:

Artrópodes (1)

1

Répteis (4)

4

Mamíferos (21)

20

1

HABITATS:

Habitats rochosos (1)

1

Habitats costeiros e halófilos (3)

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

desconhecida

60%

70%

80%

90%

100%

estimada

Figura 80 - Análise da área ocupada pelas espécies da fauna e habitats
naturais desconhecida ou estimada

A qualidade dos dados existentes é muito incompleta para 4 das espécies analisadas
(80%), todas elas répteis marinhos, sendo moderada apenas para uma única espécie
(20%), o lobo-marinho (Monachus monachus).

ICNB Agosto de 2008

145

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Resultados/RB Mar Macaronésico

Em relação aos habitats naturais verifica-se que dois deles (50%), os habitats 1160
(Enseadas e baías pouco profundas) e 1170 (Recifes), apresentam uma qualidade dos
dados moderada, enquanto para os restantes dois (50%), os habitats 1110 (Bancos de
areia) e 8330 (Grutas marinhas submersas ou semi-submersas), a qualidade dos
dados é muito incompleta.
Área ocupada - qualidade dos dados (análise detalhada)

FAUNA:

Rép teis (4)

4

Mamíferos (1)

1

HABITATS:

Habitats rochosos (1)

1

Habitats costeiros e halófilos (3)

2

0%

20%

1

40%
boa

moderada

60%

80%

100%

muito incompleta

Figura 81 - Análise da qualidade dos dados no cálculo da área ocupada por grupo
taxonómico e tipos de habitats (nota: o total de espécies e habitats não inclui os
que têm área ocupada desconhecida). Qualidade dos dados: boa - baseada em
estudos intensivos /moderada - baseada em dados parciais com alguma
extrapolação /muito incompleta - baseada em dados muito incompletos ou em
opinião de peritos

É desconhecida a tendência da área ocupada para a maioria das espécies de fauna
analisadas (24 espécies, 92,3%), ocupando especial destaque o grupo dos mamíferos
e dos répteis (Figura 82).
Por outro lado, o artrópode Scyllarides latus apresenta uma tendência estável,
enquanto o lobo-marinho (Monachus monachus) apresenta uma tendência crescente.
As causas para os resultados obtidos resultam de razões desconhecidas (50%) no
caso da espécie de artrópode ou do impacto humano directo (50%) para o caso do
lobo-marinho, pelas razões já expostas anteriormente.
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A tendência da área ocupada é estável para 3 habitats naturais analisados (1160 –
Enseadas e baías pouco profundas, 1170 - Recifes e 8330 – Grutas marinhas
submersas ou semi-submersas), sendo desconhecida para o habitat 1110 – Bancos
de areia.
Tendência da área ocupada (análise detalhada)

FAUNA:

Artrópodes (1)

1

Répteis (4)

4

Mamíferos (21)

1

20

HABITATS:

Habitats rochosos (1)

1

Habitats costeiros e halófilos (3)

2

0%

20%
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1

40%
estável

60%
decrescente

80%

100%

desconhecida

Figura 82 - Análise da tendência da área ocupada por grupo taxonómico e
tipos de habitats

3.5.4. Perspectivas futuras
Verifica-se que as perspectivas futuras para 8 das 26 espécies de fauna objecto de
análise são boas (Delphinus delphis, Globicephala macrorhynchus, Grampus griseus,
Monachus monachus, Pseudorca crassidens, Stenella coeruleoalba, Stenella frontalis,
Tursiops truncatus), sendo todas elas mamíferos marinhos (Figura 83).
Oito espécies possuem perspectivas más, a saber, 3 mamíferos (Balaenoptera
musculus, Megaptera novaeangliae, Physeter macrocephalus), 4 répteis (Caretta
caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea e Eretmochelys imbricata) e 1
artrópode (Scyllarides latus).
Para as restantes 10 espécies de mamíferos marinhos, são desconhecidas as
perspectivas futuras (Figura 83).
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Perspectivas futuras

FAUNA:
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1
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Figura 83 - Análise das perspectivas futuras, por grupo taxonómico e tipos de
habitats (Boas – boas perspectivas de sobreviver ou prosperar / Reduzidas – a
espécie enfrentará dificuldades de sobrevivência a menos que as condições se
alterem / Más – há ameaças graves à viabilidade da espécie a longo prazo)

3.5.5. Habitat adequado
Para todas as espécies de fauna analisadas, o habitat adequado é desconhecido.
3.5.6. “Range” favorável de referência
O “range” favorável de referência foi definido para 21 espécies de mamíferos, sendo
desconhecido para as restantes espécies de fauna (quatro répteis e um artrópode,
Figura 84).
O “range” favorável de referência é conhecido para os quatro habitats naturais, tendo
sido definido como “aproximadamente igual” ao “range” actual (Figura 84).
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"Range" favorável de referência
FAUNA:
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Figura 84 - Análise do “range” favorável de referência relativamente ao “range” actual, por
grupo taxonómico e tipos de habitats

3.5.7. População favorável de referência
A população favorável de referência é desconhecida para as 26 espécies da fauna em
análise.
3.5.8. Área ocupada favorável de referência
Foi definida a área ocupada de referência para os 4 habitats naturais, tendo sido
atribuída a classificação de “aproximadamente igual” à actual.
3.5.9. Avaliação Global
A avaliação global é desconhecida para 19 espécies (18 mamíferos e um artrópode,
Scyllarides latus). Foram sete (27 %) as espécies que obtiveram a avaliação
desfavorável/inadequada, quatro répteis (Caretta caretta, Chelonia mydas,
Dermochelys coriácea, Eretmochelys imbricata) e três mamíferos (Balaenoptera
musculus, Megaptera novaeangliae, Physeter macrocephalus; Figuras 85 e 86).
Em relação aos habitats naturais, a avaliação global foi favorável para três habitats
(75%), dois habitats costeiros e halófilos (1160 – Enseadas e baías e 1170 - Recifes) e
um habitat rochoso (8330 – Grutas marinhas) e desconhecida para o habitat 1110 Bancos de areia (Figuras 85 e 86).
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Habitats - avaliação global
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Figura 85 - Análise da avaliação global para espécies da fauna e habitats naturais

Avaliação global (análise detalhada)
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Figura 86 - Análise da avaliação global, por grupo taxonómico e tipos de habitats
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3.5.10. Pressões Actuais e Ameaças futuras
No que à fauna diz respeito, verifica-se que as pressões associadas à poluição,
turismo e lazer, transportes e comunicações e as actividades pesqueiras e de caça,
são aquelas que, potencialmente, poderão ter um impacto directo sobre um maior
número de espécies. Aliás, a poluição per se, foi identificada como principal pressão
para 19 das 26 espécies analisadas, logo seguida pelas actividades de turismo, que
afecta 18 espécies. A navegação parece ser particularmente preocupante para 11
espécies (sete mamíferos marinhos e quatro répteis), nomeadamente Balaenoptera
acutorostrata, Megaptera novaeangliae e Caretta caretta. Por outro lado, a pesca
profissional e a caça afectam essencialmente as 4 espécies de répteis marinhos
(Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea e Eretmochelys imbricata) e
duas espécies de mamíferos marinhos, Balaenoptera acutorostrata e Hyperoodon
ampullatus.
Quanto aos habitats naturais, apenas foram identificadas pressões para os habitats
1160 (Enseadas e baías pouco profundas), 1170 (Recifes) e 8330 (Grutas marinhas
submersas ou semi-submersas), para os quais os processos naturais, nomeadamente
os terramotos, a actividade vulcânica e outras catástrofes naturais, se apresentam
como o principal factor de pressão, desempenhando também a erosão um papel
relevante, designadamente nos habitats 1160 e 8330.
A poluição e outras actividades humanas, através da poluição da água e outras formas
ou formas mistas de poluição, como seja o depósito de terras no mar provenientes das
fortes chuvadas, foram o segundo factor mais relevante apontado para os três habitats
naturais, logo seguido pelas actividades de turismo, onde as estruturas desportivas e
de lazer e os desportos náuticos representam um papel relevante. Importa referir ainda
que, no caso do habitat 1160 (Enseadas e baías pouco profundas), a alteração de
condições hidráulicas por indução humana (zonas húmidas e meios marinhos),
nomeadamente a conquista de terra ao mar e os trabalhos de defesa marítima e
protecção costeira, se apresentam como principal fonte de pressão.
No campo das ameaças previstas para o futuro, são 4 as categorias que afectam as
espécies de fauna da Região Mar Macaronésico, de onde destacamos, e por ordem
decrescente de relevância, a poluição e outros impactos/actividades humanas, a
pesca e caça, o turismo e lazer e os transportes e comunicações, por serem aquelas
que, potencialmente, terão maior impacto sobre as 26 espécies analisadas.
A “poluição” senso lato, influencia 19 das 26 espécies analisadas, todas elas
mamíferos marinhos, sendo a poluição sonora pertinente para as 20 espécies de
mamíferos marinhos analisadas, e a poluição do ar, da água e do solo particularmente
nefasta para o golfinho-riscado Stenella coeruleoalba.
Os répteis marinhos parecem ser particularmente vulneráveis às formas mistas de
poluição, razão identificado como principal ameaça para este grupo da fauna. A
libertação de sacos de plástico no mar, que as tartarugas confundem com alimento, é
uma das principais causas de morte deste grupo de animais.
O turismo e as actividades de lazer associadas, assumem-se como ameaça para 14
das 26 espécies, todas elas mamíferos marinhos, enquanto a navegação é a principal
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ameaça para 12 espécies (mamíferos marinhos e répteis), de onde destacamos
Physeter macrocephalus, Eubalaena glacialis, Megaptera novaeangliae e
Balaenoptera physalus e a tartaruga-verde Chelonia mydas.
De assinalar ainda que a pesca profissional e a caça foram identificadas como
principal ameaça para 8 espécies de mamíferos marinhos.
No que aos habitats naturais diz respeito, os processos naturais, através da erosão e o
consequente colapso ou deslizamento de terras, a actividade vulcânica, terramotos,
maremotos e fogos naturais foram identificados como ameaça comum aos 4 habitats
analisados.
A poluição no geral e a poluição da água em específico, sob a forma de aporte de
terras para o mar proveniente da forte precipitação, libertação de combustível
proveniente do intenso tráfego marítimo e de actividades náuticas, assumem um papel
impactante relevante. As estruturas desportivas e de lazer e os desportos náuticos, as
áreas portuárias, com a resultante navegação marítima e as explorações mineiras e
actividades de extracção de areia e inertes completam o rol de ameaças identificadas
para o conjunto dos habitats naturais analisados.
De referir ainda que, no caso particular do habitat 1170 (Recifes), a alteração de
condições hidráulicas por indução humana, nomeadamente através da conquista de
terra ao mar, e a poluição do mar, se apresentam como as principais ameaças.
Para o habitat 1110 (Bancos de areia), as catástrofes relacionadas com o derrame de
crude, tal como aconteceu na Ilha do Porto Santo em 1990, assume especial
relevância.
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4. CONSIDERAÇÕES GERAIS E PROPOSTAS
4.1. Nível comunitário (Sistema de avaliação europeu)
4.1.1. Funcionamento da base de dados europeia (CDR)
Durante o preenchimento da base de dados europeia (CDR) foram detectados alguns
problemas de funcionamento da mesma, o que indica a necessidade do seu
aperfeiçoamento. Exemplificam-se algumas das situações detectadas:
- dificuldade de inserção do elenco das espécies típicas no campo respectivo da base
de dados (inicialmente e nos casos dos habitats que ocorrem em mais do que uma
região biogeográfica, a base de dados só permitia adicionar linhas para inserção de
espécies típicas na primeira região);
- a tabela de pressões actuais e ameaças futuras disponibilizada pela Comissão para
preenchimento dos campos 2.4.10. “Main pressures” e 2.4.11. “Threats” (Anexo 3) não
satisfaz completamente as necessidades identificadas;
- alteração de algumas funcionalidades da base de dados sem o devido aviso prévio;
na fase final de carregamento da informação do relatório, a base de dados passou a
permitir o preenchimento de campos numéricos com caracteres não numéricos, o que
deu origem a um número significativo de erros, posteriormente assinalados pelo
ETC/BD, no relatório de Quality Assessment, e que se tornou necessário corrigir (por
exemplo nos campos 2.3.1. Range surface area e 2.4.1.Population size
estimation/Area covered by habitat);
- a partir de Novembro de 2007 a base de dados passou a aceitar datas anteriores a
1901 nos campos relativos ao ‘trend period’ (2.3.6. Range trend period; 2.4.7.
Area/Population trend period; 2.5.6. Habitat for the species trend period). No entanto,
nesta altura já a maior parte dos formulários de muitas espécies e habitats tinham sido
preenchidos, tendo-se indicado períodos a partir de 1901, mesmo nos casos em que
foi necessário recorrer a datas anteriores. Esta situação verificou-se por exemplo em
muitas espécies da flora25.
4.1.2. Conceitos e critérios
Considera-se também fundamental analisar e reflectir, articuladamente com os outros
Estados-membros e com a Comissão Europeia, sobre a aplicação de certos conceitos
e critérios os quais têm uma implicação directa no resultado final dos exercícios
desenvolvidos sobre a avaliação global das espécies e habitats naturais.
A este respeito destacamos:
- No caso dos formulários das espécies o parâmetro “perspectivas futuras” carece de
uma melhor clarificação. Apenas foi fornecida pela Comissão Europeia uma
designação para cada um dos níveis a considerar, sendo este um dos casos em que a
subjectividade de quem analisa a situação mais se faz sentir. Isto torna-se
Apesar desta limitação da base de dados, a informação correcta, no que se refere a estes campos,
consta das fichas em formato PDF que foram igualmente inseridas na base de dados.
25
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particularmente relevante face ao peso e implicações que este parâmetro tem no
exercício da avaliação global do estado de conservação das espécies. O facto de não
ter sido definido o horizonte temporal a que se refere este parâmetro contribui também
para a subjectividade inerente à sua aplicação. Por outro lado, não se compreende o
diferente tratamento dado a este parâmetro no formulário dos habitats naturais, onde o
mesmo é apenas contemplado no exercício de avaliação global;
- Relativamente aos valores de referência (campos 2.7.1. e 2.7.2. dos formulários
das espécies e 2.5.1. e 2.5.2. dos habitats naturais), e face à metodologia adoptada, já
em pleno período de elaboração do Relatório, a qual permitiu a utilização de opções
comparativas tais como “aproximadamente igual a”, “maior que”, “muito maior que” e
“menor que”, não foram apresentadas quaisquer definições ou limites pela Comissão
Europeia, situação que se mostrou particularmente grave no caso das opções “maior
que” e “muito maior que”. Sendo que a ordem de grandeza dos valores que
caracterizam as espécies e habitats naturais apresentam grandes variações entre si,
este facto torna as respostas não passíveis de qualquer tipo de comparação útil;
- No caso do “range” favorável de referência (e contrariamente às outras situações de
valores favoráveis de referência), não é possível considerar a opção “menor que”.
Analisada a questão, rapidamente se concluiu que o futuro aumento do conhecimento
poderá conduzir a estimativas de valores de “range” inferiores aos actuais. Por
exemplo, no caso de algumas espécies da fauna, admite-se que o aumento de
conhecimento sobre o “range” actual apresentado no Relatório Nacional como uma
área contínua, possa levar à conclusão de que este corresponde, na realidade, a uma
área menor, nomeadamente por se tratar efectivamente de uma área fragmentada;
- Quanto aos critérios referentes ao exercício da avaliação global (matrizes de
avaliação, formulários C e E), considera-se ser necessário desenvolver um trabalho no
sentido da sua clarificação e eventual reformulação. Os critérios onde mais se verifica
esta necessidade são, para o caso das espécies, os “padrões de reprodução,
mortalidade e estrutura etária não desviados do normal” e “qualidade do habitat
adequada para a sobrevivência a longo prazo da espécie”, e para os habitats naturais,
“as estruturas e funções (incluindo espécies típicas) em boa condição e sem
deteriorações/pressões significativas”.
Tal como se encontram definidas as matrizes, torna-se bastante difícil concluir pelo
estado de conservação favorável de uma espécie ou de um habitat natural,
favorecendo aparentemente as restantes situações. De facto, tal como se encontram
definidos os critérios (nomeadamente para “range” e população no caso das espécies
e para “range” e área coberta pelo habitat no caso dos habitats naturais), torna-se
demasiadamente fácil a atribuição das categorias mais desfavoráveis. Assim, a classe
“desfavorável/inadequado “ (U1) torna-se demasiado abrangente, englobando a maior
parte das espécies e habitats, e não permitindo discriminar as situações efectivamente
desfavoráveis de outras situações menos graves, mas que não cumprem todos os
requisitos da classe favorável (FV).
Por exemplo, os grupos dos anfíbios e répteis são constituídos maioritariamente por
espécies não ameaçadas no nosso país, mas o resultado da avaliação global não
espelha tal situação, de acordo com a informação do Livro Vermelho dos Vertebrados
de Portugal (Oliveira et al. in Cabral et al. 2005).
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Particularmente no caso de alguns anfíbios, embora não exista informação sobre a
população favorável de referência, o “range” e as perspectivas futuras são favoráveis,
mas a avaliação global é maioritariamente “desfavorável/inadequada” (U1) unicamente
porque, na generalidade, se verificou um decréscimo do habitat (qualitativo e/ou
quantitativo), mesmo que reduzido. Estas espécies enquadram-se na mesma classe
que outras com decréscimos simultâneos de “range”, população e área ocupada, e
com perspectivas futuras desfavoráveis, como é o caso de alguns peixes, que se
encontram realmente ameaçados e com estatuto de vulnerável segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Rogado et al. in Cabral et al. 2005).
Por outro lado, um habitat frequente em Portugal, em bom estado de conservação,
mas cuja área de ocupação tem vindo a regredir de forma ligeira (e.g. 2330 - Dunas
interiores com prados abertos de Corynephourus e Agrostis), é classificado com a
categoria “desfavorável/inadequado” (U1) como consequência do critério "área
coberta", apesar de responder favoravelmente aos restantes critérios; este habitat
partilha a mesma classe com outro habitat (9240 - Carvalhais ibéricos de Quercus
faginea e Quercus canariensis) cuja área ocupada está em clara regressão, que em
grande parte da sua área não está bem conservado, e cujas perspectivas futuras são
também desfavoráveis.
Ainda no âmbito da avaliação global importa chamar a atenção para dois aspectos
essenciais:
1. No caso das espécies da fauna de vertebrados, não é correcto estabelecer uma
correlação directa entre os resultados obtidos neste exercício de avaliação global com
as categorias atribuídas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.
2005), uma vez que são utilizados critérios substancialmente diferentes (as categorias
IUCN baseiam-se em critérios que pretendem avaliar o risco de extinção das
espécies).
Apesar disto, e tal como a própria Comissão realça na sua documentação de apoio,
deve ser feita alguma leitura “cruzada” de ambas as situações, sendo que, por
exemplo, não é expectável que uma espécie à qual tenha sido atribuído um estatuto
de CR (criticamente em perigo) venha a ser considerada, no contexto do Relatório
Nacional, com uma avaliação global de favorável. Já outras categorias, como VU
(vulnerável), podem dar origem a resultados de “desfavorável – inadequada” ou
“desfavorável – má”, como já referido no capítulo da Metodologia (2.4.5.)
2. Quanto à interpretação dos resultados obtidos no exercício da avaliação global das
espécies da fauna e habitats naturais, a mesma deve ser obrigatoriamente feita com o
devido cuidado e ponderação, tendo presente a natureza dos critérios utilizados.
Também não deve ser negligenciado o facto destes critérios estarem a ser utilizados
pela primeira vez a nível comunitário, e de encerrarem uma forte carga de
subjectividade e indefinição, tal como já foi anteriormente referido.
Assim, uma leitura imediata destes resultados não pode ser considerada como
totalmente representativa da situação das espécies e habitats no nosso país. Apesar
de tudo, os resultados obtidos não deixam de constituir um importante alerta quanto ao
estado de conservação em que se encontram as espécies da flora e da fauna e os
habitats naturais em Portugal (constantes da Drectiva Habitats).
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4.1.3. Espécies e habitats marinhos
A Comissão Europeia indicou que algumas espécies e habitats naturais deveriam ser
reportados nas regiões marinhas dos respectivos Estados-membros.
Incluem-se nesta lista espécies de mamíferos marinhos e peixes migradores, alguns
dos quais com ocorrência confirmada em SIC para a Região Mediterrânica (caso do
roaz Tursiops truncatus, que ocorre na região Mar Atlântico mas que também entra no
estuário do Sado e da lampreia-de-rio Lampetra fluviatilis, que entra no estuário do
Tejo) e/ou Atlântica (por exemplo, o salmão Salmo salar, que ocorre no Mar Atlântico e
que sobe os rios Minho e Lima, ambos pertencentes à região Atlântica; e da lampreiamarinha Petromyzon marinus, ocorrente no Mar Atlântico e entrando por rios
pertencentes às duas regiões terrestres) o que teve como consequência que estas
espécies fossem reportadas simultaneamente para a região Mar Atlântico e a região
terrestre correspondente. Para além de não existir informação disponível, em
separado, para as regiões em causa, trata-se de um procedimento desajustado à
natureza das espécies anteriormente referidas, pelo que se considera necessário
proceder à sua revisão.
4.2. Nível nacional
A apresentação deste sub-capítulo tem como objectivo contribuir para que sejam
encontradas as soluções necessárias e adequadas para as lacunas relativas à
aquisição, disponibilidade e tratamento de informação, tendo em vista um aumento do
nível de conhecimento sobre o património natural de Portugal de modo a fundamentar
as opções de conservação.
4.2.1. Cartografia de espécies e habitats
Para o território continental não existe uma cartografia global actualizada da
distribuição dos habitats naturais nem das espécies da flora e da fauna (constantes
nos Anexos I, II, IV e V da Directiva Habitats).
No caso dos habitats naturais, a primeira cartografia de base existente para o
território do continente data dos trabalhos que conduziram à elaboração da proposta
de Lista Nacional de Sítios; esta cartografia foi produzida por várias Universidades e
Institutos, no âmbito de um projecto LIFE que decorreu entre 1994-1997. Esta
informação foi apenas pontualmente actualizada e validada no âmbito dos trabalhos
que conduziram ao Plano Sectorial da Rede Natura 2000, com dados provenientes de
informação disponível, naquele período, e resultante de projectos mais recentes.
Também durante a elaboração do Relatório Nacional foi desenvolvido um novo esforço
de compilação de informação, com o apoio de peritos de várias instituições científicas
do continente, que responderam de uma forma notável ao convite para o efeito
formulado pelo ICNB.
Apesar disto, mantém-se uma enorme falta de informação sobre a distribuição dos
habitats naturais, pelo que o desenvolvimento de um projecto que conduza à produção
e/ou actualização desta cartografia em todo o território do continente (ainda que com
particular destaque para as áreas que integram a Rede Natura 2000, onde o estudo
requererá necessariamente um levantamento de referência mais detalhado) se reveste
de natureza prioritária.
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Relativamente às espécies da fauna, a situação é, no entanto, distinta e variável.
No caso dos peixes dulciaquícolas e migradores, foram desenvolvidos vários
trabalhos no âmbito do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal que estiveram na
génese da atribuição dos estatutos de conservação às várias espécies. Para além
disso, foi desenvolvido um projecto LIFE sobre Anaecypris hispanica, entre 1997 e
2000, cujo resultado final incluiu um Plano de Gestão para a espécie.
No caso dos anfíbios e répteis, os recentes trabalhos relativos à elaboração do
respectivo Atlas produziram informação extremamente importante, permitindo uma
actualização da mesma, que há muito se considerara fundamental.
No que se refere aos mamíferos, os trabalhos de monitorização que o ICNB tem vindo
a desenvolver nos últimos anos sobre os quirópteros, conferem a este grupo de
espécies, particularmente para as cavernícolas, uma situação de excepção face à
restante fauna mamalógica. Do mesmo modo, o lobo poderá ser considerado o
carnívoro mais bem conhecido, sendo de salientar o mais recente trabalho coordenado
pelo ICNB relativamente ao último censo nacional, publicado em 2005 mas referente a
trabalho de campo desenvolvido em colaboração com peritos externos em 2002-2003
(Pimenta et al. 2005)
Também a cabra-montês Capra pyrenaica e a toupeira-de-água Galemys pyrenaicus
têm sido alvo de monitorização regular. O conhecimento sobre o rato de Cabrera
Microtus cabrerae aumentou significativamente face a vários estudos que se
desenvolveram nos últimos anos.
No entanto e ainda relativamente ao grupo das espécies da fauna, verificam-se
lacunas de conhecimento que importa destacar e que constituíram limitações
relevantes no contexto da elaboração do relatório nacional, para as regiões do
território continental:
No caso das espécies de invertebrados, foi feito um notável esforço de compilação
no âmbito do Relatório Nacional, tendo-se recorrido a informação recentemente
publicada e a consultas a vários peritos nacionais, o que permitiu apresentar mapas
para quase todas as espécies (apesar de necessariamente incompletos). Continua,
apesar de tudo, a ser reconhecidamente um grupo com grande carência de
informação.
Falta também muita informação sobre a distribuição de espécies de mamíferos,
nomeadamente o gato-bravo Felis silvestris, morcegos não cavernícolas e ainda as
espécies marinhas. Neste último caso, tal facto impossibilitou a elaboração de
qualquer mapa de distribuição, sendo que se optou pelo traçado do “range” com base
nos limites da ZEE, à excepção do bôto Phocoena phocoena, para o qual se usou o
limite da plataforma continental.
Do mesmo modo, para outras espécies de mamíferos considerados comuns e de
ampla distribuição, não foi possível recolher informação com o detalhe adequado à
elaboração de mapas de distribuição em UTM 10x10 km, pelo que se recorreu à
grelha UTM 50x50 km (geneta Genetta genetta, sacarrabos Herpestes ichneumon e
toirão Mustela putorius).
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Para as espécies da flora não existe uma base de informação cartográfica
estruturada, sendo que a informação disponível se caracteriza não só por ser escassa
e fraccionada, como globalmente desactualizada. Destaca-se assim a necessidade de
promover a elaboração de uma cartografia que permita colmatar lacunas no âmbito da
distribuição, área ocupada e habitat adequado.
Em resumo, as principais lacunas de informação sobre a distribuição de habitats
naturais e espécies da flora e da fauna no território continental, anteriormente
referidas, foram responsáveis por várias situações para as quais não foi possível
apresentar mapas de distribuição, com as consequentes repercussões nos mapas de
”range”.
À semelhança do que se verificou com os anfíbios e répteis cujo Atlas (Loureiro et al.
em prep.) permitiu a actualização da informação sobre a distribuição das espécies,
deverá ser promovida a elaboração de iniciativas e projectos que visem rever e
angariar informação, designadamente através da elaboração de Atlas, com prioridade
para os mamíferos e Listas ou Livros Vermelhos para a Flora e Invertebrados.
Relativamente aos peixes dulciaquícolas e migradores, e apesar de já existir bastante
informação para este grupo, seria da maior utilidade investir na sua revisão e
actualização, da qual poderia igualmente resultar a produção de um Atlas Nacional.
No que diz respeito à Região Autónoma dos Açores, de uma forma global,
considera-se actualizada a cartografia da distribuição das espécies da flora, da fauna e
dos habitats naturais. A cartografia de base e informação mais recente sobre as
espécies e habitats existentes para os Açores data dos trabalhos que conduziram à
elaboração do Plano de Gestão da Rede Natura 200026, e ainda de diversos trabalhos
científicos e académicos realizados nesta Região Autónoma.
No que à Região Autónoma da Madeira diz respeito, podemos considerar que, de
uma forma global, a cartografia da distribuição das espécies de flora e fauna se
encontra actualizada (tendo sido maioritariamente extraída da base de dados Atlantis,
originária do Projecto Atlântico - PIC INTERREG III B e propriedade da Direcção
Regional do Ambiente). Importa referir que, alguma da cartografia utilizada decorre de
diversos trabalhos científicos e académicos realizados por algumas instituições
científicas desta Região Autónoma27.
Um dos grandes constrangimentos para a compatibilização da informação comum
entre os Açores e a Madeira, prendeu-se com o facto da informação sobre espécies da
flora e habitats dos Açores ser apresentada em UTM 1x1 km e a da Madeira em UTM
10x10 km. Em relação aos habitats marinhos, o valor apresentado para o “range” e
área ocupada pelo habitat resultou da utilização de duas metodologias distintas, o que
causou também dificuldades de compatibilização. Este aspecto constituiu assim a
principal limitação relativamente ao trabalho desenvolvido para as regiões da
Macaronésia.

Esta informação foi produzida pela Universidade dos Açores, nomeadamente pelo Departamento de
Ciências Agrárias e pelo Departamento de Oceanografia e Pescas, para a Secretaria Regional do
Ambiente e do Mar.
27
Destacam-se o Jardim Botânico da Madeira e Museu da Baleia.
26

ICNB Agosto de 2008

158

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Considerações gerais e propostas

4.2.2. Informação de base de natureza não cartográfica
Relativamente ao território continental, pode destacar-se a falta de informação de
base para uma grande parte das espécies consideradas no Relatório Nacional, bem
patente na ausência quase total de resposta a questões sobre os parâmetros
populacionais (tamanho da população), habitat ocupado pelas mesmas espécies,
tendências (nomeadamente pela falta de monitorização) e valores de referência, entre
outras.
Para a maioria das espécies da fauna, recorreu-se fundamentalmente ao Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). No entanto, esta
informação não é a mais adequada para o presente relatório, uma vez que os critérios
da IUCN utilizados permitem trabalhar com intervalos de grande amplitude (como por
exemplo, e para a estimativa da população, ser usado o critério “maior que 10.000
indivíduos”). Para o grupo dos invertebrados realça-se a falta de informação para a
maioria das espécies.
No caso dos habitats naturais, onde é igualmente relevante a falta de informação de
base, recorreu-se às “fichas de caracterização ecológica e de gestão”, produzidas pela
comunidade científica (designadamente pela Associação Lusitana de Fitossociologia,
(ALFA 2004) no âmbito da elaboração do Plano Sectorial para a Rede Natura 2000.
Apesar de terem constituído a melhor e mais importante fonte de informação sobre os
habitats naturais é de referir que, tendo estas fichas sido elaboradas com um objectivo
distinto, não seria expectável que contivessem toda a informação necessária à
resposta dos requisitos impostos pelo presente relatório. Para tal, haverá a
necessidade de complementar as fichas citadas com informação a recolher no âmbito
do já referido projecto de cartografia, o que permitirá, entre outros fins, responder aos
parâmetros exigidos no próximo relatório de aplicação da Directiva Habitats.
No caso da flora, para além de alguma informação que tem sido recolhida de forma
pontual e localizada, o projecto “Distribuição geográfica e estatuto de ameaça das
espécies da flora a proteger”, no âmbito de um projecto LIFE que decorreu entre 19941996, constituiu a principal fonte de informação. No entanto, de destacar que esta
informação carece de uma actualização que permita colmatar as lacunas de
conhecimento aos níveis taxonómico, ecológico, e da biologia populacional.
É assim fácil de compreender que as carências informativas sobre este grupo são
grandes, o que se revela especialmente preocupante tendo em conta o elevado número
de espécies endémicas, raras ou vulneráveis, cujo estudo e conservação devem ser
considerados uma prioridade. Refira-se no entanto que se encontra em curso a
produção, pela ALFA, em estreita ligação com o ICNB, de uma lista completa da flora
vascular nacional, que constituirá a base da avaliação dos taxa a serem englobados
numa lista vermelha (prevista na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, 2001). A informação resultante deste projecto será fundamental para se
proceder a uma avaliação global e a uma mais correcta análise das perspectivas futuras,
no próximo Relatório Nacional.
Relativamente à Região Autónoma dos Açores, foi considerada informação que
conduziu à elaboração da proposta de Lista Nacional de Sítios, do Plano Sectorial
para a Rede Natura 2000 e do Plano de Gestão, conforme anteriormente referido.
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Para as espécies da flora, o projecto “INTERREG IIIB ATLÂNTICO” (2005) também
permitiu a recolha e disponibilização de vários tipos de informação científica
extremamente importante.
No entanto, verifica-se que em casos pontuais, há falta de estudos dirigidos para a
flora e habitats, em algumas ilhas dos Açores. Por exemplo para Cladonia L. subgenus
cladina; Diphasiastrum madeirense em particular nas ilhas de São Jorge, São Miguel e
Corvo; Huperzia dentata e Huperzia suberecta; Marsupella profunda; Angelica
lignescens; Euphrasia azorica e Myosotis azorica em particular na ilha do Corvo e
habitats 1210 (Vegetação Anual de zonas de acumulação de detritos pela maré), 5330
(Matos termomediterrânicos pré-deseérticos) e 6180 Prados mesofilos macaronésios).
Em relação a algumas espécies marinhas falta informação em virtude da incidência
dos estudos de conservação realizados terem sido essencialmente dirigidos para a
regulamentação e monitorização das actividades antropogénicas, com impacto
conhecido sobre os cetáceos, e da maioria destas espécies ocorrerem nos Açores
como visitantes ocasionais. Este facto é demonstrado pela ausência de muitas
respostas a questões como, por exemplo, nos campos relativos a população, habitat e
avaliação global. O desenvolvimento de metodologias para a monitorização deste
grupo em particular, que conduzam a census robustos, poderá ajudar a colmatar esta
falha.
No que à Região Autónoma da Madeira diz respeito, e à semelhança do que
aconteceu com os Açores, foi considerada a informação que conduziu à elaboração da
proposta de Lista Nacional de Sítios e do Plano Sectorial para a Rede Natura 2000. No
entanto, importa referir que os estudos existentes não são dirigidos a todos os grupos
de flora e fauna, pelo que se torna necessária a implementação de estudos mais
transversais.
Para além disso, e no caso da fauna marinha em particular, os projectos existentes
neste arquipélago, apesar de já produzirem dados de base, ainda se encontram numa
fase embrionária, pelo que levarão alguns anos a produzir resultados de monitorização
consistentes, no que diz respeito essencialmente a áreas de distribuição e efectivos
populacionais.
4.2.3. Sistema de informação do património natural
O ICNB não possui ainda um sistema de informação do património natural operacional
e eficaz, de modo a permitir melhorar a capacidade de resposta em tempo útil às
diversas solicitações que lhe são colocadas.
A informação existente, apesar de ser já significativa, encontra-se ainda dispersa, por
vezes não tratada e, por isso mesmo, não disponível na totalidade.
Enquanto Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade,
o ICNB deverá desenvolver um sistema de informação de âmbito nacional, que
permita armazenar e disponibilizar ao público (incluindo online) a informação mais
relevante sobre a ocorrência e estado de conservação dos valores naturais.
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Por outro lado, está igualmente em causa dotar de maior eficácia e tornar mais
eficiente a disponibilização da informação imprescindível aos processos de tomada de
decisão. A implementação de um sistema desta natureza irá permitir cumprir de uma
forma mais eficaz os objectivos da Directiva Habitats.
De salientar ainda que a inexistência deste sistema constitui uma lacuna em termos de
avaliação do estado de conservação dos valores naturais, impossibilitando
globalmente o relato periódico da evolução dos mesmos.
A necessidade de se implementar este sistema está consignada na Estratégia
Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (2001), a qual define o
enquadramento geral das prioridades de actuação a nível nacional, e em particular do
ICNB, bem como no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade
aprovado em 2008.
Para incorporar neste sistema a mais relevante informação produzida (e não apenas
aquela que existe no ICNB) será evidentemente necessário desenvolver um processo
de articulação a nível nacional (em estreita colaboração com as Autoridades
competentes dos Açores e da Madeira), englobando as instituições científicas e outros
produtores de informação relevantes (Universidades, Institutos Públicos, sociedades
científicas entre outros), através do estabelecimento de protocolos e acordos, à
semelhança do que acontece em vários países europeus.
Complementarmente ao esforço de compilação e tratamento da informação já
existente, é fundamental realizar um investimento, quer a nível financeiro quer a nível
técnico, que garanta a sua actualização permanente.
As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira consideram igualmente relevante
desenvolver um sistema de gestão de informação sobre espécies e habitats naturais
das regiões da Macaronésia. Este sistema deverá, entre outros objectivos, permitir
uma rápida disponibilização de informação sobre a ocorrência de espécies e habitats
naturais, para dar resposta a questões de ordem regional, nacional e europeia,
incluindo os parâmetros de avaliação definidos para o relatório de implementação da
Directiva Habitats e permitir ainda avaliar os resultados das medidas de gestão
implementadas.
Na Região Autónoma dos Açores pretende-se ainda apoiar e desenvolver vários
trabalhos científicos para obtenção de informação relativa aos parâmetros de
avaliação referidos, assim como definir, e propor metodologias de monitorização que
sejam equivalentes a todo o território nacional.
Em particular a Região Autónoma dos Açores pretende ainda avaliar o estado do
conhecimento taxonómico, sintaxonómico e ecológico dos elementos da Directiva, com
o objectivo de, no âmbito da monitorização, elaborar uma matriz da situação de
referência, definição de uma estratégia para normalização dos dados para os
diferentes elementos da Directiva e aferição de metodologias de recolha de informação
mais eficientes e cientificamente ajustadas aos ecossistemas e padrões de distribuição
de espécies e habitats naturais.
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A mesma Região Autónoma prevê ainda preparar uma página de Internet que
constitua uma primeira base de informação sobre a interpretação das espécies e
habitats naturais da Directiva Habitas, contendo critérios legais (legislação
comunitária, nacional e regional aplicável), formas de identificação e distribuição
actualizada, como suporte para a sua aplicação nos planos de gestão dos Sítios de
Importância Comunitária e de desenvolvimento da R.A.A.
A Direcção Regional de Ambiente da Madeira considera que o Relatório Nacional
permitiu identificar algumas das lacunas existentes mais importantes, tencionando por
isso manter em actualização permanente a base de dados Atlantis, de forma a possuir
cartografia digital actualizada.
4.2.4. Sistema de vigilância e monitorização
A necessidade de estabelecer programas de vigilância e monitorização do estado de
conservação das espécies e habitats, encontra-se prevista no Artigo 11º da Directiva
Habitats (para os habitats do Anexo I e as espécies dos Anexos II, IV e V) sendo, por
isso, uma obrigação legal de todos os EM. Esta disposição não se restringe às áreas
classificadas e a informação deve ser recolhida tanto no interior como no exterior da
Rede Natura 2000 para que se obtenha uma avaliação nacional do estado de
conservação dos valores naturais em causa.
De facto, e sendo os principais objectivos da Directiva atingir e manter um estado de
conservação favorável para os habitats e as espécies de interesse comunitário, a
monitorização é o sistema indicado para acompanhar o estado de conservação e as
tendências desses valores e avaliar a eficácia da Directiva na prossecução dos seus
objectivos.
Neste sentido, importa referir que cada EM pode escolher os seus próprios meios e
métodos de colheita de dados e adequar a monitorização à sua realidade. No entanto,
há que ter em atenção não só que a monitorização de habitats e espécies é uma
obrigação legal mas, sobretudo, que o resultado da mesma se deverá traduzir em
informação, a relatar à Comissão de uma forma compatível com a subsequente
análise a desenvolver à escala comunitária.
Portugal não possui ainda um sistema de monitorização operacional, equacionado à
escala nacional, situação que a manter-se nunca possibilitará cumprir eficazmente a
Directiva, nomeadamente no que se refere ao relato periódico da evolução do estado
de conservação dos habitats e espécies.
Portugal necessita assim de estabelecer com urgência um sistema de monitorização e
de vigilância cujo âmbito seja suficientemenete alargado no sentido de permitir obter
ou melhorar a sua capacidade de resposta aos seguintes objectivos:
•
•
•

seleccionar prioridades em termos de conservação a nível regional e nacional;
desenvolver e actualizar a informação a englobar no SIPNAT (Sistema de
Informação do Património Natural);
contribuir para a actualização do Cadastro Nacional dos Valores Naturais
Classificados;
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•
•
•
•
•

Considerações gerais e propostas

integrar a informação relativa ao território continental e às Regiões Autónomas dos
Açores28 e da Madeira;
apoiar e dinamizar projectos de investigação sobre espécies e habitats naturais
que permitam a implementação de medidas de monitorização e mitigação mais
eficazes29;
proceder às avaliações de impactes de planos e projectos, susceptíveis de terem
impacte negativo sobre espécies, habitats naturais e áreas classificadas no
âmbito da Rede Natura 2000;
avaliar a eficácia das medidas de gestão de SIC e de outras disposições da
Directiva;
responder ao preenchimento do Relatório Nacional, a desenvolver de seis em seis
anos, e às matrizes de avaliação do estado de conservação de espécies e habitats
que lhe estão associadas;
definir os valores favoráveis de referência a serem atingidos para cada
espécie/habitat natural, tendo presente que para diferentes grupos de espécies e
tipos de habitats são precisas abordagens distintas.

Na concepção deste sistema deverá dar-se a maior atenção ao trabalho de
identificação dos indicadores a utilizar, assim como às parcerias que necessariamente
se deverão estabelecer, fundamentalmente com outros organismos da Administração
e comunidade científica.
De realçar que é intenção da Comissão Europeia usar nos próximos relatórios o
modelo de avaliação criado para o Relatório Nacional, com base em formulários
objectivos e mapas para cada espécie e habitat, estando já previsto que relativamente
ao período 2007-2012 deverá já ser relatado o estado de conservação das espécies e
habitats dentro da Rede Natura 2000 e no restante território nacional, de forma a
avaliar a eficácia da implementação desta mesma Rede.

Os Açores já iniciaram o trabalho com vista ao estabelecimento de um modelo de programa de
monitorização. Neste sentido foi preparado um protocolo com o IMAR, com o objectivo de desenvolver
estudos para dar resposta às questões solicitadas.
28

As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores pretendem continuar a apoiar os projectos de
investigação ATLANTICO e BIONATURA de onde resultaram a implementação de uma base de dados
e a publicação de checklists e listas de espécies prioritárias destes Arquipélagos.
29
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5. NOTAS FINAIS
Quanto aos resultados obtidos, nomeadamente no que diz respeito à avaliação global
do estado de conservação das espécies e habitats naturais, deverão os mesmos ser
interpretados à luz dos critérios fornecidos pela Comissão Europeia, nem sempre
reflectindo a situação real no território nacional.
Alerta-se novamente para este aspecto atendendo sobretudo às implicações
decorrentes de eventuais interpretações desajustadas da realidade. Esta possibilidade
assume especial importância quando estão em causa processos de tomada de
decisão, nomeadamente o estabelecimento de prioridades de conservação a nível
nacional. Trata-se, sem dúvida, de uma matéria da maior relevância atendendo
sobretudo à natureza pública da informação do Relatório Nacional.
À semelhança dos outros Estados-membros, Portugal deverá a partir de agora e nas
instâncias próprias (Grupo de Coordenação de Biodiversidade e Natureza, Comité
Habitats e outros grupos de trabalho associados) promover o debate sobre esta
questão, no sentido de um necessário aperfeiçoamento dos critérios de avaliação,
tendo sobretudo em vista a elaboração do próximo Relatório Nacional.
Do mesmo modo e decorrente do trabalho de elaboração do Relatório Nacional de
Implementação da Directiva Habitats será necessário propor a devida actualização das
Listas de Referência das Regiões Biogeográficas, concretamente no que diz respeito
às espécies da flora e da fauna e dos habitats naturais que ocorrem nas regiões em
que Portugal se insere. Complementarmente, deverão ser também apresentadas
propostas, devidamente fundamentadas, para rectificação e/ou actualização dos vários
anexos da Directiva Habitats30.
Para que Portugal cumpra os compromissos assumidos no âmbito da aplicação da
Directiva Habitats, necessita efectivamente de informação fiável e actualizada. A
obtenção desta informação possibilitará elaborar/actualizar estratégias de actuação a
médio e a longo prazo, apoiar os vários processos de tomada de decisão, e elaborar
ou reforçar planos de acção e medidas de conservação dos valores naturais, a
implementar.
Do mesmo modo, da aquisição de conhecimento depende a possibilidade de
elaboração do próximo relatório com o pretendido rigor acrescido, que tal como já é
conhecido, será bem mais exigente no detalhe da informação de base solicitada, o que
obrigará a uma apreciação separada entre o território abrangido pela Rede Natura
2000 e o restante território.
Destaca-se a propósito que, de acordo com o artigo 17º da Directiva Habitats, os
Relatórios Nacionais deverão permitir fazer a devida avaliação do contributo da Rede
Natura 2000 para a realização dos objectivos especificados no artigo 3º da mesma
Directiva, nomeadamente no que diz respeito à “manutenção ou se necessário, ao
restabelecimento, das espécies e habitats naturais num estado de conservação
favorável”.
No sentido de apresentar propostas de alteração dos anexos da Directiva Habitats, o ICNB pretende
preparar uma ficha própria destinada à identificação e fundamentação das mesmas.
30
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Apesar das lacunas de informação identificadas e considerando a qualidade variável
da informação utilizada, o Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats
permitiu compilar a nível nacional um conjunto relevante de informação sobre as
espécies da flora e da fauna e ainda sobre os habitats naturais, cuja disponibilização
se reveste da maior importância, com aplicação directa em vários projectos e acções a
desenvolver no âmbito da conservação e gestão da biodiversidade.
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Anexo 1 – Ficha Técnica
Coordenação geral do projecto: Instituto da Conservação da Natureza (ICNB)
Maria João Cabral
Ana Isabel Queiroz
Maria Inês Trigo
I - Elaboração do Formulário A (implementação da Directiva Habitats a nível
nacional, gestão da Rede Natura 2000)
Coordenação: ICNB
Maria da Glória Araújo
II - Avaliação do estado de conservação de espécies da flora e da fauna e de
habitats naturais (Formulários B, C, D e E)
Território Continental
Espécies da Flora
Coordenação: ICNB
Andreia Farrobo
Mónica Sousa
Equipa técnica:
António Flor
Cristina Lopez
Catarina Meireles
Silvia Neves
Ana Paula Rodrigues
Duarte Silva (consultor do ICNB)
Outros colaboradores do ICNB:
Helena Alves (consultora do ICNB)
Conceição Bernardes
Nuno Cardoso (consultor do ICNB)
João Paulo Fonseca
Paula Gonçalves
Anabela Monteiro (consultora do ICNB)
Maria de Lurdes Morais
Colaboradores externos:
Anabela Amado – Escola Superior Agrária de Bragança (ESAB)
Francisco Barreto Caldas - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP)
Palmira Carvalho - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
João Honrado - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP)
Sónia Mendes - Universidade de Évora (UE)
Ana Séneca - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
Miguel Sequeira - Universidade da Madeira (UMa)

ICNB Agosto de 2008

175

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Anexo I

Cecília Sérgio - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
Manuela Sim-Sim - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
Espécies da Fauna
Coordenação: ICNB
Helena Ceia
Equipa técnica:
Inês Barroso
Henrique Carvalho
Margarida Fernandes
Armando Loureiro
Virgínia Pimenta
Carla Marisa Quaresma
Ana Rainho
Luísa Rodrigues
Marina Sequeira
Mónica Sousa
Outros colaboradores do ICNB:
Paulo Barros (consultor do ICNB)
Carlos Carrapato
Luís Roma Castro
Cristina Lopez
Catarina Meireles (consultora do ICNB)
Filipe Moniz
Colaboradores externos:
Pedro Raposo de Almeida – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
Francisco Álvares – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos
da Universidade do Porto (CIBIO-UP)
João Bernardo – Universidade de Évora (UE)
Mário Boieiro – FCUL, Sociedade Portuguesa de Entomologia (SPEN)
Sofia Bruxelas – Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
Nuno Farinha
Sónia Ferreira – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da
Universidade do Porto (CIBIO-UP)
Carlos Fonseca – Universidade de Aveiro (UA)
Patrícia Garcia-Pereira – TAGIS, Centro de Conservação das Borboletas de Portugal
José Manuel Grosso-Silva – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO-UP)
Maria João Maia – Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves, Instituto Superior
de Agronomia (ISA)
Eduardo Marabuto – TAGIS, Centro de Conservação das Borboletas de Portugal
Ernestino Maravalhas – TAGIS, Centro de Conservação das Borboletas de Portugal
António Mira – Universidade de Évora (UE)
Otília Miralto – Universidade de Évora (UE)
Gisela Moço – Universidad de Jaén (España)
Bárbara Monteiro – Universidade de Aveiro (UA)
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Manuel Nunes
Jorge Palmeirim – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
Rui Raimundo – Universidade de Évora (UE)
Joaquim Reis – Instituto Português de Malacologia (IPM)
Margarida Santos-Reis – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
Artur Serrano – FCUL, Sociedade Portuguesa de Entomologia (SPEN)
Patrícia Soares Vieira
Habitats Naturais
Coordenação: Catarina Meireles (consultora do ICNB)
Equipa técnica:
Maria da Glória Araújo
Pedro Ivo Arriegas
Helena Ceia
António Flor
Cristina Lopez
Sílvia Neves
Ana Paula Rodrigues
Duarte Silva (consultor do ICNB)
Outros colaboradores do ICNB:
João Alves
Paula Gonçalves
Isabel Santos
Emília Silva
Colaboradores externos:
Carlos Aguiar – Escola Superior Agrária de Bragança (ESAB)
Francisca Aguiar – Instituto Superior de Agronomia (ISA)
Anabela Amado – Escola Superior Agrária de Bragança (ESAB)
Jorge Capelo – Instituto Nacional de Recursos Biológicos, Estação Florestal Nacional
(EFN)
Josefa Carvalho – Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
José Carlos Costa - Instituto Superior de Agronomia (ISA)
Rodrigo Paiva Ferreira – Universidade de Évora (UE)
Carlos Pinto Gomes – Universidade de Évora (UE)
João Honrado – Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP)
Paulo Monteiro – Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
Carlos Neto – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
João Pedro Pereira – Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
João Pinho – Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
Patrícia Rodriguez-Gonzalez – Instituto Superior de Agronomia (ISA)
Emídio Santos – Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
Informação geográfica
Sandra Carreira - Sandra Carreira Unipessoal Lda.
Ana Coito - SIGEOPOT Planeamento e Ordenamento do Território Unipessoal Lda.
Marta Marau – SIGEOPOT Planeamento e Ordenamento do Território Unipessoal Lda.

ICNB Agosto de 2008

177

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Anexo I

Apoio ao carregamento da BD / CDR
Maria João Ramos – ICNB
Apoio na preparação da informação para o Portal do ICNB:
Teresa Portas - ICNB
Região Autónoma dos Açores
Coordenação: Direcção Regional de Ambiente, Secretaria Regional do Ambiente e do
Mar
Maria José Bettencourt
Maria José Pitta
Meio Terrestre / Espécies da flora e habitats naturais
Responsável pela equipa:
Eduardo Dias - Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores (DCA)
Membros da equipa:
Rui Elias - DCA
Raquel Martins - DCA
Cecília Melo - DCA
Cândida Mendes - DCA
Dinis Pereira - DCA
Meio Marinho / Espécies da fauna e habitats marinhos
Responsável pela equipa:
Ricardo Santos - Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos
Açores (DOP)
Membros da equipa:
Telmo Gomes - DOP
Ricardo Medeiros - DOP
Filipe Porteiro - DOP
Marco Santos - DOP
Mónica Silva - DOP
Região Autónoma da Madeira
Coordenação: Direcção Regional de Ambiente, Secretaria Regional do Ambiente e
dos Recursos Naturais
Bernardo Favila Faria
Fauna
Mamíferos Terrestres, Mamíferos Marinhos e Répteis
Responsável pela equipa:
Paulo Oliveira - Parque Natural da Madeira (PNM)
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Membros da equipa:
Pedro Monteiro - PNM
Rosa Pires - PNM
Moluscos Terrestres
Responsável pela equipa:
Cristina Abreu - Centro de Estudos da Macaronésia da Universidade da Madeira
Membros da equipa:
Dinarte Teixeira - Direcção Regional do Ambiente
Cetáceos
Responsável pela equipa:
Luís Freitas - Museu da Baleia
Membros da equipa:
Adalberto Carvalho – Museu da Baleia
Ana Dinis – Museu da Baleia
Cláudia Ribeiro – Museu da Baleia
Flora
Responsável pela equipa:
Roberto Jardim – Jardim Botânico da Madeira
Membros da equipa:
José Augusto Carvalho – Jardim Botânico da Madeira
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Anexo 2 – Formulários A, B, C, D e E
Annex A - General reporting format for the 2001-2006 report
This second report will focus on a first assessment of conservation status of all habitats and species of
Community interest. A full-scale reporting on active management measures and their impact on
conservation status would therefore be premature and should start with the third implementation report.
However, the reporting obligation in Article 17.1 covers more than just the conservation status of habitats
and species of Community interest or the results of the surveillance (art.11).
As Member States have already started putting in place the necessary management tools, including
management plans, for a large number of sites as well as other measures, the report should include
concise and brief information on the progress made on this issue. There should be one national report
per Member State, eventually consolidating the information contained in regional-level reports.
The table enclosed defines, which type of information the second implementation report should provide,
in addition to the information related to the conservation status of habitats and species of Community
interest. Some of the information is marked as “optional”, i.e. Member States are free to decide if they
wish to include information there or not. In addition, and although the information is available to the
Commission through other instruments (legal transposition database, Natura 2000 database), the
national reports should include, for the use by the general public, information on the legal framework and
the implementation of Natura 2000.
This section of the report includes both obligatory and optional information about most of the Habitats
Directive provisions: legal framework, state of designation of Natura 2000, management issues,
conservation and mitigation measures, financing, species protection.
If your country is in more than one Biogeographical region please complete this section for each
region.
Information given (e.g. number of Special Areas of Conservation, number of management plans, etc)
should be the figures on December 31 at the end of the reporting cycle (2006, 2012, etc).
Further guidance on Article 6 may be found in document ‘MANAGING NATURA 2000 SITES - The
provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC’ published by DG Environment in 11 EU
languages at
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_article
s/art6/index_en.htm
Language – any EU official language can be used. The Commission will develop a reporting media that
will minimise the difficulties of using different languages: e.g. tabular formats with coded information.

Proposal of a data format:
1. Legal framework
Legal texts
list of legal texts that transpose the Directive at
national and/or regional level

2. State of designation of Natura 2000
Site designation
Separate information for each biogeographic
region
number of sites of Community importance SIC
total area of sites of Community importance SIC
Surface areas should be given in km².
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Where appropriate give
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terrestrial sites separately
Where appropriate give
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number of sites designated as special areas of
conservation ZEC
total area of special areas of conservation ZEC
Surface areas should be given in km².
3. Management tools (Art. 6(1))
Management plans
number of sites for which comprehensive
management plans have been adopted (with list
of sites)

Management bodies
Other planning
instruments

Non-planning
instruments (e.g.
management
agreements)

Number of sites for which comprehensive
management plans are in preparation
number of sites for which management bodies
have been created (with list of sites and type of
management bodies created)
number of sites which do not have a dedicated
management plan but for which nature
conservation objectives have been included in
the relevant territorial planning instruments (with
list of sites and type of planning instruments
used)

Anexo 2

Where appropriate give
figures for both marine &
terrestrial sites separately
Where appropriate give
figures for both marine &
terrestrial sites separately
Plans covering the
management of the whole
site including all habitats &
species of Community
Interest that are present.
The list of sites should
include Natura 2000 site
code and site name.
optional

The list of sites should
include Natura 2000 site
code and site name.
these may include landuse plans, forestry or
agricultural plans, general
territorial plans, etc.
The list of sites should
include Natura 2000 site
code and site name.
number of sites for which nature conservation
The list of sites should
objectives are not defined in a territorial planning include Natura 2000 site
instrument (dedicated management plan or
code and site name.
other) but where other management instruments
have been put in place e.g. managements
agreements (with list of sites and description of
the types of instruments used)

NB: Each site should not be counted in more than one category but only in the first possible category
starting at the top of the list. Thus a site which has its own management plan but is also covered by more
general measures should only be counted in the management plan category. For sites covered by two or
more management tools (e.g. management plan for part of the site and non-planning measures
elsewhere) both can be reported by listing the site under each heading and including the percentage of
the site covered.
4. Conservation measures (Art. 6(1)) and evaluation of their impact on the conservation status
(Art. 17(1))
general description of the main conservation
Descriptions of measures
measures taken (overview at national level, not
taken should be brief and
detailed descriptions site by site)
general .
If relevant give references
to published reports or
websites
impact of those measures on conservation
optional
status (general overview at national level,
indicating species or habitats affected by the
measures, impact on conservation status and
area concerned)
5. Measures to avoid deterioration of habitats /habitats of species & disturbance of species (Art.
6(2))
general description of the main measures taken Descriptions of measures
(overview at national level, not detailed
taken should be brief and
descriptions site by site)
general .
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If relevant give references
to published reports or
websites
6. Measures taken in relation to approval of plans & projects (Art. 6(3, 4))
number of projects/plans for which
The list of sites should
compensation measures were necessary (with
include Natura 2000 site
list of sites and types of projects concerned)
code and site name.
number of projects/plans for which a
The list of sites should
Commission opinion was requested (with list of
include Natura 2000 site
sites and types of projects concerned)
code and site name.
impact of projects in need of compensation
optional
measures on conservation status (general
overview at national level indicating species or
habitats affected by the projects, impact of the
projects and of the compensations measures,
separately if possible, area concerned and
whether a follow-up of the compensation
measures was carried out)
7. Financing (Art. 8)
estimated total annual costs for managing
optional
Natura 2000 sites
measures essential for the maintenance or reoptional
establishment at a favourable conservation
status of the priority natural habitat types and
priority species (overview at national level) – Art.
8(2)
estimated annual costs for measures covered by optional
Art. 8(2)
co-financing provided by the EU for measures
optional
covered by Art. 8(2) (may be listed per habitat
and species)
All items in this section are optional; if completed give a general description, not a site by site account.
Costs should be given in national currency although a conversion to Euro may be given where relevant.
If relevant give references to published reports or websites.
8. Measures taken to ensure coherence of the Network (Art. 10)
general description of the main measures taken
(overview at national level, not detailed
descriptions site by site)

Optional
If relevant give references
to published reports or
websites.

9. Measures taken to establish a surveillance system (Art.11)
what are the main measures undertaken to
establish a system to monitor the conservation
status of natural habitats and species referred to
in Art.2 of the directive?

Explain the main measures
such as national
programmes, etc but not
site-by-site measures.
If relevant give references
A Sixth Framework Project on ‘EU-wide
to reports or websites.
monitoring methods and systems of surveillance .
for species and habitats of Community interest’
(the EUMON project, see http://eumon.ckff.si)
will host a database of monitoring schemes and
methods
10. Measures taken to ensure the protection of species (Arts. 12 to 16)
Measures taken for the
what are the requisite measures taken to
List measures, do not give
strict protection of
establish a system of strict protection of Annex
detailed accounts, and if
species (Articles 12, 13) IV species?
relevant give references to
List them by group of species (e.g. cetaceans,
published reports or
bats, vascular plants) or by species if
websites.
appropriate.
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does a control system exist for the incidental
capture and killing of species (Article 12(4)),
which species are concerned and how is it
ensured that there will not be a significant
negative impact on those species?
Takings/
exploitation what are the general main measures established
(Articles 14, 15)
to deal with the taking/exploitation in the wild of
specimens of wild species of Annex V? Which
species are concerned (please list them)?
what type of control exists to ensure that
indiscriminate means (see Article 15) of capture
and killing of the species of Annex IVa) and Va)
are not used?
11. Supporting Measures and additional provisions
Research (Art. 18)
general description of the main efforts and
results obtained (identify major projects and
fields of research)
(Re-)introduction of
Species name (Latin name), EU-code
species (Art 22.a,)
logical field (Yes/no) for successful
reintroduction
logical field (Yes/no) for FCS (Favourable
conservation status)
Deliberate introduction of species introduced (Latin name)
non-native species (art
22.b):
list of species (Latin name), and/or habitats of
Annex I,II or IV concerned (affected)
regulation measures taken to avoid threats/
damages
Education & information general description of the main measures taken
(Art. 22 c)

Anexo 2

List measures, do not give
detailed accounts, and if
relevant give references to
published reports or
websites.

optional
optional
optional, indicating if
natural reproduction has
already taken place and/or
population is growing
optional, indication if
reintroduced species is
already at FCS
optional
optional
optional
optional

All items in this section are optional, if completed give general descriptions rather than detailed accounts.
If relevant give references to published reports or websites.

ICNB Agosto de 2008

184

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Anexo 2

ANNEX B - Reporting format on the 'main results of the surveillance under
Article 11' for Annex II, IV and V SPECIES
To be completed for each Annex II, IV & V species present.
The ETC-BD will produce a list of species thought to be present in each Member State and requiring a
report.
Data

Species code
Member State
Biogeographic regions concerned
within the MS

1.1 Distribution map
1.2 Range map

Comments/Guidelines for reporting data
1. National Level
Species code as used in as in Standard Data Forms, e.g. 1061
A full list of codes will be produced for species only in Annex IV
or V.
The MS for which the reported data apply; use 2 digit ISO code
PORTUGAL- PT
Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON),
Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC), Pannonian
(PAN)
Use the following abbreviations for marine regions:
Marine regions
Atlantic
MATL
Macaronesian/Atlantic
MMAC
Baltic
MBAL
Mediterranean
MMED
Presence /absence map of distribution of the species; it should
be in a standard GIS format – vector format or grid map; please
give relevant metadata (projection, datum, scale)
Range within the country concerned
Attach a map as a GIS file – vector format or grid map –
together with relevant metadata (projection, datum, scale).

2. Biogeographic level
(complete for each biogeographic region concerned)
one report per region in which the species occurs
2.1 Biogeographic region
Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON),
Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC) or Pannonian
(PAN)
2.2 Published sources
If data given below is from published sources give bibliographic
references or link to Internet site(s)
2.3 Range
Range within the biogeographical region or marine region
concerned (for definition, see Annex F, further specifications on
how to measure range will be developed in the frame of the
guidance document of ETC-BD)
2.3.1 Surface area
Total surface area of the range within biogeographical region
concerned in km²
2.3.2 Date
Date (or period) when range surface area was determined
Use the following formats for date MM/YYYY (month/year) and
for period YYYY-YYYY (year-year).
2.3.3 Quality of data
3 = good (based on extensive surveys)
2 = moderate (based on partial data with some extrapolation)
1 = poor ( based on very incomplete data or on expert
judgement)
2.3.4 Trend
Indicate if range is stable (=), increasing (+), decreasing (-), or
‘unknown’
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2.3.5. Trend magnitude

2.3.6 Trend-Period

2.3.7 Reasons for reported trend

2.4 Population
2.4.1 Population size estimation

2.4.2 Date of estimation
2.4.3 Method used

2.4.4 Quality of data

2.4.5 Trend
2.4.6. Trend magnitude

2.4.7 Trend-Period

2.4.8 Reasons for reported trend
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0 = stable
+ xx% = net increase by xx%
− xx%= net loss by xx%
If known provide magnitude of change in km² (2.3.5)
The period over which the trend has been reported should be
given.
Give dates of beginning & end of the period for which the trend
has been reported (e.g. 1981 to 1991)
(use of different periods for different species will allow the best
use of existing data).
Assumed main reasons for change of range where known:
0 = unknown
1 = improved knowledge/more accurate data
2 = climate change
3 = direct human influence (restoration, deterioration,
destruction)
4 = indirect anthropo(zoo)genic influence
5 = natural processes
6 = other (specify)
Total population in biogeographic region (or marine region) of
the country concerned (data or best estimate) - number of
individuals or other relevant surrogate (e.g. pairs, breeding
males, number of colonies or localities)
Date (or period) when population size was determined
Use the following formats for date MM/YYYY (month/year) and
for period YYYY-YYYY (year-year).
3 = from complete comprehensive inventory
2 = extrapolation from surveys of part of the population, or from
sampling
1 = only or mostly based on expert opinion
Where data has been compiled from a variety of sources
indicate the category for the most important source of data.
3 = good (based on extensive surveys)
2 = moderate (based on partial data with some extrapolation)
1 = poor (based on very incomplete data or on expert
judgement)
Indicate if population is stable (=), increasing (+), decreasing (-)
or ‘unknown’.
0 = stable
+ xx% = net increase by xx%
− xx% = net loss by xx%
If known provide magnitude of change in number of individuals
or other relevant surrogate in the biogeographic region (2.4.6)
(use same unit as for population size).
Give dates of beginning & end of the period for which the trend
has been reported
(use of different periods for different species will allow the best
use of existing data).
Assumed main reasons for change of populations where known
0 = unknown
1 = improved knowledge/more accurate data
2 = climate change
3 = direct human influence (restoration, deterioration,
destruction)
4 = indirect anthropo(zoo)genic influence
5 = natural processes
6 = other (specify)

186

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

2.4.9 Justification of % thresholds
for trends

2.4.10 Main pressures

2.4.11 Threats

2.5 Habitat for the species
2.5.1. Habitat (Optional)

2.5.2 Area estimation
2.5.3 Date of estimation

2.5.4 Quality of data

2.5.5 Trend

2.5.6 Trend-Period
2.5.7 Reasons for reported trend

2.6 Future prospects
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In case a MS is not using the indicative suggested value of 1%
per year when assessing trends, this should be duly justified in
this free text field
For most (if not all) the species of annexes II, IV & V it is not
possible to measure a change of 1% over such a short period
but this rate of change is suggested to allow Member States to
calculate trends when the available data do not coincide with the
‘reporting period’. This approach follows that developed by
Birdlife International for assessing the conservation status of
birds (Birdlife International, 2004).
List main pressures impacting on the species and/or its
habitat(s) in the past or at the moment (past/present impacts)
(threatening the long term viability of the species or its habitats)
Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to
2nd or 3rd level (these may need to be revised in the near future)
E.g. 160 General Forestry management,
167 Exploitation without replanting
List threats affecting long term viability of the species and/or its
habitat(s) (future/foreseeable impacts)
Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to
2nd or 3rd level (these may need to be revised in the near future)
Although not asked for in the reporting format, the reporting ITtool will allow the choice of multiple habitats, including those
from Annex I of the Habitats Directive and from the EUNIS
Habitat Classification.
Provide an estimate of the area of the habitat or habitats
suitable for the species and currently occupied.
Estimate of area in km²
Date (or period) when habitat area surface was determined
Use the following formats for date MM/YYYY (month/year) and
for period YYYY-YYYY (year-year).
3 = good (based on extensive surveys)
2 = moderate (based on partial data with some extrapolation)
1 = poor (based on very incomplete data or on expert
judgement)
Indicate if surface area of habitat is stable (=), increasing/net
increase (+), decreasing/net loss (-) or ‘unknown’.
0 = stable
+ = net increase
− = net loss
Give dates of beginning & end of the period for which the trend
has been reported (e.g. 1998-2004)
Assumed main reasons for change of species habitat where
known
0 = unknown
1 = improved knowledge/more accurate data
2 = climate change
3 = direct human influence (restoration, deterioration,
destruction)
4 = indirect anthropo(zoo)genic influence
5 = natural processes
6 = other (specify)
Is the species viable in the long term?
1 = good prospects (species expected to survive and prosper)
2 = poor prospects (species likely to struggle unless conditions
change)
3 = bad prospects (long-term viability at risk; species likely to
become extinct)
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This section integrates information on pressures, threats, population trends and population structure.
For example if the population(s) are all non reproducing mature individuals with no young or reproducing
adults (as is the case for Margaritifera margaritifera (Natura code 1029) in many countries) the ‘future
prospects’ will be poor or bad.
2.7 Complementary information
This section includes information needed to undertake the evaluation of FCS according to Annex C.
Favourable Reference values are discussed in more detail in section ‘Conservation Status’ (pág. 14 e 15)
2.7.1 Favourable reference range
Range required for the species to be at FCS.
Map - Optional
In km² (+vector or grid map if feasible); See definition in
DocHab-04-03/03 rev.3
2.7.2 Favourable reference
Population required for the species to be at FCS.
population
Number of individuals or other relevant surrogate (e.g. pairs,
breeding males, number of colonies or localities), see definition
in DocHab-04-03/03 rev.3
Use same unit as for population size.
2.7.3 Suitable Habitat for the
Area thought suitable for the species, both currently occupied
species
and currently unoccupied but suitable.
Map - Optional
Give area of suitable habitat in km² - area of habitat which the
species could potentially occupy (if available):
2.7.4 Other relevant information
Include any other information thought relevant to the species
report and to assessing FCS.
2.8 Conclusions
(assessment of conservation status at end of reporting period)
This section includes the assessment of conservation status at end of reporting period in the concerned
biogeographical region or marine region. It is derived from the Annex C matrix, see this section for further
information.
Give the result of the assessment for each parameter of FCS using the four categories available:
'favourable', 'inadequate', 'bad' and 'unknown'.
If required – use ‘+’ or ‘-’ to indicate improving or deterioration status: e.g. 'U1+' = inadequate but
improving, 'U1-' = inadequate and deteriorating.
Range
Population
Habitat for the species
Future prospects
31
Overall assessment of CS

31

Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Favourable (FV) / Inadequate (U1)/ Bad (U2) / Unknown (XX)
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)

A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering populations
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ANNEX C - Assessing conservation status of a SPECIES
General evaluation matrix (per biogeographic region within a MS)
The matrix is an aid to assessing the Conservation Status of a species. It should be completed for each
biogeographical region (and marine region) in which the species is present but it shall not be sent to the
Commission as part of Article 17 report. However, the results of using the matrix have to be provided in
section 2.8 Conclusions of Annex B.
Each of the four headings is assessed (using information reported in Annex B) and classed as either
‘Green’, ‘Amber’, ‘Red’ or ‘Unknown’. The later category is for when no or insufficient information is
available to allow an ‘expert judgment’.
Article 1g of the Habitats Directive defines ‘Species of Community Interest’ as being endangered,
vulnerable, rare or endemic, thus it is likely that many, possibly most, species of Annexes II, IV & V
will be assessed as not being in favourable conservation status.
Parameter

Conservation Status
Favourable
('green')

2.3 Range32

2.4 Population

Stable (loss and
expansion in
balance) or
increasing
AND
not smaller than
the 'favourable
reference range'

Population(s)
above ‘favourable
reference
population’
AND
reproduction,
mortality and age
structure not
deviating from
normal (if data
available)

Unfavourable Inadequate
('amber')
Any other
combination
(Any combination
other than those
described under
‘Green’ or ‘Red’)

Any other
combination
(Any combination
other than those
described under
‘Green’ or ‘Red’)

Unfavourable Bad
('red')
Large decline:
Equivalent to a loss
of more than 1%
per year within
period specified by
MS (other
thresholds can be
used but must be
explained on Annex
B)
OR
more than 10%
below favourable
reference range
Large decline:
Equivalent to a loss
of more than 1%
per year (indicative
value MS may
deviate from if duly
justified) within
period specified by
MS
(other thresholds
can be used but
must be explained
on Annex B)

Unknown
(insufficient
information to
make an
assessment)
No or insufficient
reliable information
available

No or insufficient
reliable information
available

AND
below 'favourable
reference
population'
OR
more than 25%
below favourable
reference
32
Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further guidance on how to define range (e.g. scale and
method) will be given in a foreseen guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG.
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Conservation Status
Favourable
('green')

Unfavourable Inadequate
('amber')

2.5 Habitat for the
species

Area of habitat is
sufficiently large
(and stable or
increasing)
AND
habitat quality is
suitable for the
long term survival of
the species

Any other
combination
(Any combination
other than those
described under
‘Green’ or ‘Red’)

2.6 Future
prospects (as
regards to
population, range
and habitat
availability)

Main pressures and
threats to the
species not
significant;
species will remain
viable on the longterm

Any other
combination
(Any combination
other than those
described under
‘Green’ or ‘Red’)

Unfavourable Bad
('red')
population
OR
Reproduction,
mortality and age
structure strongly
deviating from
normal (if data
available)
Area of habitat is
clearly not
sufficiently large
to ensure the long
term survival of the
species
OR
Habitat quality is
bad, clearly not
allowing long term
survival of the
species
Severe influence
of pressures and
threats to the
species; very bad
prospects for its
future, long-term
viability at risk.

Unknown
(insufficient
information to
make an
assessment)

No or insufficient
reliable information
available

No or insufficient
reliable information
available

Two or more
'unknown' combined
One or more
OR
One or more 'red'
with green
three 'green' and
'amber' but no 'red'
OR
one 'unknown'
all “unknown”
If required – use ‘+’ or ‘-’ to indicate improving or deterioration status: e.g. 'U1+' = inadequate but
improving, 'U1-' = inadequate and deteriorating.
Overall
assessment of
33
CS

33

All 'green'

A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering populations
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ANNEX D - Reporting format on the 'main results of the surveillance under
Article 11' for Annex I Habitats Types
Detailed technical specifications will be developed after agreement by the Habitats Committee in the
frame of a guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG.
To be completed for each Annex I habitat type present.
Comments/Guidelines for reporting data

Data

1. National level
From Annex I of the Habitats Directive, e.g. 1110 (do not use
subtypes)
Use Natura 2000 code as given in the Interpretation Manual; do
not use any other coding systems.

Habitat Code

Member State
Biogeographic region concerned within
the MS

1.1 Range
Map

The MS for which the reported data apply; use 2 digit ISO code
PORTUGAL - PT
Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON),
Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC), Pannonian
(PAN)
Use the following abbreviations for marine regions:
Marine regions
Atlantic
MATL
Macaronesian Atlantic MMAC
Baltic
MBAL
Mediterranean
MMED
Range within the country concerned
Attach a map as a GIS file – vector format or grid map –
together with relevant metadata;

2. Biogeographic or marine level
(complete for each biogeographic or marine region concerned)
2.1 Biogeographic region
Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON),
Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC) or Pannonian
(PAN)
For marine regions see above
2.2 Published sources
If data given below is from published sources give bibliographic
references or link to Internet site(s)
2.3 Range
Range within the biogeographical or marine region concerned in
km²
(for definition, see Annex F, further specifications on how to
measure range will be developed in the frame of the guidance
document of ETC-BD)
2.3.1 Surface area
Total surface area of the range within biogeographical region
concerned in km²
2.3.2 Date
Date (or period) when range was determined
Use the following formats for date MM/YYYY (month/year) and
for period YYYY-YYYY (year-year).
2.3.3 Quality of data
3 = good (based on extensive surveys)
2 = moderate (based on partial data with some extrapolation)
1 = poor (based on very incomplete data or on expert
judgement)
2.3.4 Trend
Indicate if range is stable (=), increasing (+), decreasing (-) or
‘unknown’
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2.3.5. Trend Magnitude

2.3.6 Trend-Period
2.3.7 Reasons for reported trend

2.4 Area covered by habitat
1.2 Distribution map
2.4.1 Surface area
2.4.2 Date

2.4.3 Method used

2.4.4 Quality of data

2.4.5 Trend
2.4.6 Trend magnitude

2.4.7 Trend-Period
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If known provide magnitude of change in km² (2.3.5)
0 = stable
+ xx% = net increase by xx%
− xx% = net loss by xx%
Give dates of beginning & end of the period for which the trend
has been reported (e.g. 1981 to 1991)
Assumed main reasons for change of range where known
0 = unknown
1 = improved knowledge/more accurate data
2 = climate change
3 = direct human influence (restoration, deterioration,
destruction)
4 = natural processes
5 = indirect anthropo(zoo)genic influence
6 = other (specify)
Area covered by habitat within the range in the biogeographic
2
region concerned (km )
Presence/absence, use GIS based map – vector format or grid
map
Area currently occupied by the habitat within the
biogeographical area.
In km²
Date (or period) when area surface was determined
Date (or period) when surface area of area covered by habitat
was obtained/determined, which should be as close as possible
to the end of the reporting period; use the following formats for
date MM/YYYY (month/year) and for period YYYY-YYYY (yearyear).
Indicate the method used to estimate the habitat surface area:
3 = ground based survey (based on field mapping, possibly
using stratified random sampling)
2 = based on remote sensing data (possibly including an
element of ‘ground truthing’)
1 = based on expert opinion (only or mostly based on expert
opinion)
Give one class only, if more than one method used, indicate the
most relevant.
Provide information about the quality of habitat surface area
data:
3 = good (based on extensive surveys)
2 = moderate (based on partial data with some extrapolation)
1 = poor (based on very incomplete data or on expert
judgement)
Indicate if surface area is stable (=), increasing (+), decreasing
(-) or ‘unknown’.
If known provide magnitude of change in km² (2.4.6)
0 = stable
+ xx% = net increase by xx%
− xx% = net loss by xx%
Give dates of beginning & end of the period for which the trend
has been reported (e.g. 1981 to 1991).
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2.4.8 Reasons for reported trend

Assumed main reasons for change of area covered where
known
0 = unknown
1 = improved knowledge/more accurate data
2 = climate change
3 = direct human influence (restoration, deterioration,
destruction)
4 = indirect anthropo(zoo)genic influence
5 = natural processes
6 = other (specify)
2.4.9 Justification of % thresholds for
In case a MS is not using the indicative suggested value of 1%
trends
per year when assessing trends, this should be duly justified in
this free text field
For most (if not all the habitats) of Annex I it is not possible to
measure a change of 1% over such a short period but this rate
of change is suggested to allow Member States to calculate
trends when the available data do not coincide with the
‘reporting period’. This approach follows that developed by
Birdlife International for assessing the conservation status of
birds (Birdlife International, 2004).
2.4.10 Main pressures
List main pressures impacting on the habitat in the past or at the
moment (past/present impacts)
nd
Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to 2
rd
or 3 level (these may need to be revised in the near future)
E.g. 160 General Forestry management,
167 Exploitation without replanting
2.4.11 Threats
List threats affecting long term viability of the habitat
(future/foreseeable impacts)
Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to 2nd
or 3rd level (these may need to be revised in the near future)
2.5 Complementary information
This section includes information needed to undertake the evaluation of FCS according to Annex E.
Favourable Reference values are discussed in more detail in section ‘Conservation status’.
2.5.1 Favourable reference range
Range required for the range of the habitat to be at FCS
In km² + map (vector or grid map); See definition in DocHab-0403/03 rev.3
2.5.2 Favourable reference area
Area required for the area of habitat to be at FCS
In km² ; See definition in DocHab-04-03/03 rev.3
2.5.3 Typical species
List the typical species used considered during the assessment
& 2.5.4 Typical species assessment
and describe shortly the method used to assess their
conservation status
2.5.5 Other relevant information
Include any other information thought relevant to the habitat
report.
2.6 Conclusions
(assessment of conservation status at end of reporting period)
This section includes the assessment of conservation status at end of reporting period in the concerned
biogeographical region. It is derived from the Annex E matrix, see next section for further information.
Give the result of the assessment for each parameter of FCS using the four categories available: 'favourable',
'inadequate', 'bad' and 'unknown'.
If required use ‘+’ or ‘-’ to indicate improving or deterioration status: e.g. 'U1+' = inadequate but improving,
'U1-' = inadequate and deteriorating.
Range
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Area
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Specific structures and functions (incl.
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
typical species)
Future prospects
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Overall assessment of CS34
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)

34

A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering habitats
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ANNEX E - Assessing conservation status of a HABITAT type
General evaluation matrix (per biogeographic region within a MS)
The criteria below are an aid to assessing the Conservation Status of a habitat. It should be completed
for each biogeographical region (and marine region) in which the habitat type is present but it shall not
be sent to the Commission as part of Article 17 report. However, the results of using the matrix have to
be provided in section 2.6 Conclusions of Annex D.
Each of the four headings is assessed (using information reported in Annex D) and classed as either
‘Green’, ‘Amber’, ‘Red’ or ‘Unknown’. The later category is for when no or insufficient information is
available.
Article 1c of the Habitats Directive defines ‘natural habitat types of Community Interest’ as being in
danger of disappearance, having a small range or being typical of a biogeographical region, thus it is
likely that many, possibly most, habitats of Annexes I will be assessed as not being in favourable
conservation status.
Parameter

Conservation Status
Favourable
('green')

Unfavourable –
Inadequate
('amber')

2.3 Range35

Stable (loss and
expansion in
balance) or
increasing
AND
not smaller than
the 'favourable
reference range'

Any other
combination
(Any combination
other than those
described under
‘Green’ or ‘Red’)

2.4 Area covered
by habitat type
within range36

Stable (loss and
expansion in
balance) or
increasing
AND
not smaller than
the 'favourable
reference area'
AND
without significant
changes in
distribution pattern
within range (if data
available)

Any other
combination
(Any combination
other than those
described under
‘Green’ or ‘Red’)

Unfavourable Bad
('red')
Large decrease:
Equivalent to a loss
of more than 1%
per year within
period specified by
MS (other
thresholds can be
used but must be
explained on Annex
D)
OR
More than 10%
below ‘favourable
reference range’
Large decrease in
surface area:
Equivalent to a loss
of more than 1%
per year (indicative
value MS may
deviate from if duly
justified) within
period specified by
MS
OR
With major losses
in distribution
pattern within range
OR
More than 10%
below ‘favourable
reference area’

Unknown
(insufficient
information to
make an
assessment)
No or insufficient
reliable information
available

No or insufficient
reliable information
available

35

Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further guidance on how to define range (e.g. scale and
method) will be given in a foreseen guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG.
36
There may be situations where the habitat area, although above the 'Favourable Reference Area', has decreased as a result of management
measures to restore another Annex I habitat or habitat of an Annex II species. The habitat could still be considered to be at 'Favourable
Conservation Status' but in such cases please give details in the Complementary Information section (“Other relevant information”) of Annex D.
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Conservation Status

Unknown
(insufficient
Favourable
information to
('green')
make an
assessment)
According to Art 1(e) for the conservation status of a habitat to be favourable, “the specific structure and
functions which are necessary for its long-term maintenance exist and are likely to continue to exist for the
foreseeable future”.
Habitat structure and habitat function varies widely between different habitats but it is clear that the various
ecological processes essential for a habitat have to be present and functioning for the habitat to be considered
to be at FCS. Thus for a woodland habitat such processes would include regeneration and nutrient cycling and
structure would include elements such as the age class structure and presence of dead wood.
It may not be necessary for all elements to be present on all sites. Similarly for mires the eco-hydrological
regime can be essential, so that disruptions to it by e.g. drainage can be unfavourable.
Although fragmentation is not mentioned in the directive it is clear that fragmentation can disrupt habitat
function and is a factor that should be taken into account when assessing structure & function.
See Abenius et al. (2004) for suggested structures and functions for all habitats occurring in the northern
countries.
Specific
Structures and
Any other
More than 25% of
No or insufficient
structures and
functions (including
combination
the area of the
reliable information
(Any combination
functions
typical species) in
habitat is
available
other than those
(including typical
good condition
unfavourable as
species37)
and no significant
described under
regards its specific
deteriorations /
‘Green’ or ‘Red’)
structures and
pressures.
functions (including
typical species)38
Future prospects
The habitats
Any other
The habitats
No or insufficient
(as regards range,
prospects for its
combination
prospects are bad,
reliable information
future are excellent (Any combination
area covered and
severe impact from available
specific structures
other than those
/ good, no
threats expected;
and functions)
described under
significant impact
long-term viability
from threats
‘Green’ or ‘Red’)
not assured.
expected; long-term
viability assured.
Overall
Two or more
All 'green'
assessment of CS
'unknown' combined
One or more
OR
39
One or more 'red'
with green
'amber' but no 'red'
three 'green' and
OR
one 'unknown'
all “unknown’
For the two categories of unfavourable – 'inadequate' and 'bad' – one may use ‘+’ or ‘-’ to indicate
improving or deterioration status: e.g. 'U1+' = inadequate but improving, 'U1-' = inadequate and
deteriorating.
Unfavourable –
Inadequate
('amber')

Unfavourable Bad
('red')

37

A definition of typical species will be elaborated in the frame of the guidance document by ETC-BD in cooperation with the SWG.
E.g. by discontinuation of former management, or is under pressure from significant adverse influences, e.g. critical loads of pollution
exceeded.
39
A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering habitats
38
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Anexo 3 – Lista de Pressões e Ameaças
Lista de impactos e actividades que podem constituir pressões e ameaças para
as espécies e habitats protegidos pela Directiva Habitats, fornecida pela União
Europeia
Código
100
101
102
110
120
130
140
141
150
151
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
180
190
200
210
211
212
213
220
221
230
240
241
242
243
244
250
251
290
300
301
302
310
311
312
320
330
331

Categoria
Agricultura e Silvicultura
Culturas
modificação de práticas culturais
ceifa/ corte
Uso de pesticidas
Fertilização
Irrigação
Pastoreio
Abandono de sistemas pastoris
Emparcelamento rural
remoção de sebes e bosquetes
Gestão florestal
florestação
artificialização dos povoamentos
reflorestação
Desbastes
remoção do subcoberto
remoção das árvores mortas ou debilitadas
desflorestação
Criação pecuária
alimentação de gado
Queimadas
Actividades agrícolas e florestais não referidas anteriormente
Pesca, Caça e Captura/Colheita
Aquacultura
Pesca profissional
pesca em local fixo
pesca de arrasto
pesca com redes derivantes
Pesca desportiva
colecta de isco
Caça
Captura de animais
colecção (insectos, répteis, anfíbios...)
captura no ninho (rapinas)
armadilhagem, envenenamento, furtivismo
outras formas de captura
Colheita de plantas
pilhagem de estações florísticas
Outras actividades de pesca, caça ou captura/colheita
Actividade Mineira e Extractiva
Extracção de areia e cascalho
Pedreiras
remoção de materiais das praias
Extracção de turfa
remoção manual de turfa
remoção mecânica de turfa
Exploração ou extracção de petróleo ou gás natural
Minas
exploração a céu aberto
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332
340
390
400
401
402
403
409
410
411
412
419
420
421
422
423
424
430
440
490
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
520
530
590
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
620
621
622
623
624
625
626
629

Anexo 3

explorações subterrâneas
Exploração salineira
Explorações mineiras e actividades de extracção não mencionadas
anteriormente
Urbanização, Industrialização e actividades similares
Zonas urbanizadas
urbaização contínua
urbanização descontínua
urbanização dispersa
outros padrões de urbanização
Zonas industriais ou comerciais
fábricas
armazéns industriais
outras zonas industriais/comerciais
Lixeiras
lixeiras domésticas
lixeiras industriais
depósitos de materiais inertes
outras lixeiras
Infra-estruturas agrícolas
Armazéns de materiais
Outras urbanizações, industrializações e actividades similares
Transportes e Comunicações
Vias de comunicação
pistas, trilhos
estradas, autoestradas
linhas de caminho de ferro, TGV
áreas portuárias
aeroportos
aérodromos, heliportos
pontes, viadutos
túneis
outras vias de comunicação
Transportes de energia
linhas eléctricas
oleodutos, gasodutos
outras formas de transporte de energia
Navegação
Melhoramento dos acessos ao sítio
Outras formas de transporte e comunicação
Turismo e Lazer (algumas actividades estão incluídas noutros capítulos)
Estruturas desportivas e de lazer
campos de golfe
complexos de esqui
estádios
circuitos, pistas
hipódromos
parques de diversão
complexos desportivos
parques de campismo
outros complexos desportivos/ lazer
Centros interpretativos
Desportos e actividades de ar livre
desportos náuticos
marcha, passeios a cavalo ou com veículos não-motorizados
veículos motorizados
montanhismo, escalada, espeleologia
planador, asa delta, paragliding, balão
esqui de fundo
outros desportos e actividades de ar livre
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690
700
701
702
703
709
710
720
730
740
790

800
801
802
803
810
811
820
830
840
850
851
852
853
860
870
871
890
900
910
920
930
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
960
961
962
963
964
965
966
967

Anexo 3

Outros impactos turísticos e de lazer não referidos anteriormente
Poluição e outros impactos/actividades humanas
Poluição
poluição da água
poluição do ar
poluição do solo
outras formas ou formas mistas de poluição
Poluição sonora
Pisoteio, sobreutilização
Exercícios militares
Vandalismo
Outras poluições ou impactos /actividades humanas
Alteração de condições hidráulicas por indução humana (zonas húmidas e
mios marinhos)
Aterros, conquista de terra
polderização
conquista de terra ao mar, a estuários ou sapais
aterro de valas, açudes, charcos, lagos ou sapais
Drenagem
gestão da vegetação aquática e das margens com objectivos de drenagem
Remoção de sedimentos (lodo...)
Canalização
Inundamento
Modificação da hidrografia
modificação de correntes marinhas
modificação da estrutura de linhas de água
gestão dos níveis freáticos
Vazamento, deposição de materiais dragados
Diques, tanques, praias artificiais
trabalhos de defesa marítima e protecção costeira
Outras actividades humanas que induzam alterações das condições
hidrográficas
Processos naturais (bióticos e abióticos)
Erosão
Resuspensão de sedimentos
Seca
Submersão
Catástrofes naturais
inundação
avalanche
colapso de terras, deslizamento de terras
tempestades, ciclones
actividade vulcânica
terramotos
maremotos
fogos (naturais)
outras catástrofes naturais
Evolução das Biocenoses
acumulação de matéria orgânica
eutrofização
acidificação
invasão por uma espécie
Relações faunísticas interespecíficas
competição
parasitismo
introdução de doenças
poluição genética
predação
antagonismo originado pela introdução de uma espécie
antagonismo com animais domésticos
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969
970
971
972
973
974
975
976
979
990

Anexo 3

outras formas ou formas mistas de competição faunística interespecífica
Relações florísticas interespecíficas
competição
parasitismo
introdução de uma doença
poluição genética
ausência de agentes polinizadores
danos provocados por espécies cinegéticas
outras formas ou formas mistas de competição florística interespecífica
Outros processos naturais
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Anexo 4

Anexo 4
Lista de referência
• Invertebrados
• Peixes
• Anfíbios
• Répteis
• Mamíferos
• Plantas
• Habitats naturais
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Anexo 4

Anexo 4 – Lista de Referência
INVERTEBRADOS
Nome científico da espécie

ANEXO
DH

PT
ATL

PT
MED

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

Observações

ARTHROPODA
CRUSTACEA
Astacidae
Austropotamobius pallipes

II, V

X

Scyllaridae
Scyllarides latus
INSECTA
Coleoptera
Cerambyx cerdo

X

V

II, IV

X

X

Lucanus cervus
Lepidoptera
Callimorpha quadripunctaria*

II

X

X

II

X

X

Euphydryas aurinia

II

X

X

Proserpinus proserpina
Odonata
Coenagrion mercuriale

IV

X

II

X

II,IV

X

Gomphus graslinii
Macromia splendens

II,IV

Oxygastra curtisii
Mantodea
Apteromantis aptera

II, IV
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Nome científico da espécie

ANEXO
DH

PT
ATL

PT
MED

PT
MAC

Anexo 4

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

Observações

MOLUSCA
GASTROPODA
Caseolus calculus

II, IV

X

X

Caseolus commixta

II, IV

X

X

= Caseolus (Caseolus) commixtus

Caseolus sphaerula

II, IV

X

X

= Caseolus (Caseolus) sphaerulus

Discula leacockiana

II, IV

X

X

= Geomitra leacockiana

Discula tabellata

II, IV

X

X

Discus guerinianus

II, IV

X

X

Geomalacus maculosus

II, IV

Geomitra moniziana

II, IV

X

X

= Craspedaria (Coronaria) moniziana

Idiomela subplicata

II, IV

X

X

= Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

II, IV

X

X

Leiostyla cassida

II, IV

X

X

Leiostyla corneocostata

II, IV

X

X

Leiostyla gibba

II, IV

X

X

Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Unionoidea
Margaritifera margaritifera

II, IV

X

X

Unio crassus

II, IV

Unio pictorum

X

X

IV
II, V

X
X

X
X

X

X

Unio crassus em Portugal engloba duas
unidades taxonómicas distintas - U. crassus e U.
pictorum. A entidade biológica a proteger
quando da implementação da Directiva Habitats
inclui estas duas espécies entretanto definidas

Legenda: X = Espécie presente. As espécies prioritárias encontram-se assinaladas com um asterisco.
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Anexo 4

PEIXES
Nome científico da espécie

Anexo
DH

PT
ATL

PT
MED

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

Observações

PETROMYZONIFORMES
II, V

X

Lampetra planeri

II

X

Petromyzon marinus

II

X

X

X

II, IV

X

X

X

Alosa alosa

II, V

X

X

X

Alosa fallax

II, V

X

X

X

II, V

X

Lampetra fluviatilis

X

ACIPENSERIFORMES
Acipenser sturio*

Considerado "Regionalmente Extinto" em Portugal,
por não ser capturado no país desde o início da
década de 1980 (Almaça & Elvira 2000)

CLUPEIFORMES

SALMONIFORMES
Salmo salar
CYPRINIFORMES
Anaecypris hispanica

II, IV

X

Barbus comiza

II, IV

X

Barbus bocagei

V

Barbus microcephalus

V

X

Barbus sclateri

V

X

Barbus steindachneri

V

X
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X

Foi efectuada correcção ortográfica na
nomenclatura da espécie, devendo ser utilizada a
denominação Barbus comizo

X
Constam no Anexo B-V da Directiva Habitats como
Barbus spp.
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Nome científico da espécie

Chondrostoma lusitanicum

Anexo
DH

PT
ATL

II

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

Observações
Inclui também Chondrostoma almacai, por ser uma
nova espécie descrita a partir da entidade
anteriormente considerada como C.lusitanicum
(Coelho et al., 2005)

X

X

Chondrostoma almacai

Chondrostoma polylepis

PT
MED

Anexo 4

II

X

X

Chondrostoma duriense

Inclui também Chondrostoma duriensis e
Chondrostoma willkommii, por serem novas
espécies descritas a partir da entidade anteriormente
considerada como C. polylepis

X
X

Chondrostoma willkommii

Rutilus alburnoides

II

X

X

Revisão taxonómica e estudo filogenético levaram à
alteração na designação do taxon para Squalius
alburnoides (Collares-Pereira et al., 1999; Doadrio,
2001)

Rutilus arcasii

II

X

X

Revisão taxonómica e estudo filogenético levaram à
alteração na designação do taxon para
Chondrostoma arcasii (Coelho et al., 1997; Zardoya
& Doadrio, 1998; Doadrio & Carmona, 2004)

Rutilus lemmingii

II

X

Revisão taxonómica e estudo filogenético levaram à
alteração na designação do taxon para
Chondrostoma lemmingii

X

Revisão taxonómica e estudo filogenético levaram à
alteração na designação do taxon para
Chondrostoma oligolepis (Coelho et al., 1997;
Zardoya & Doadrio, 1998; Doadrio & Carmona,
2004)

Rutilus macrolepidotus

II

int

int

Legenda: X = Espécie presente, int = Espécie introduzida. As espécies prioritárias encontram-se assinaladas com um asterisco.
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Anexo 4

ANFÍBIOS
ANEXO
DH

PT
ATL

PT
MED

Chioglossa lusitanica

II, IV

X

X

Triturus marmoratus

IV

X

X

Nome científico da espécie

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MAD

Observações

CAUDATA

ANURA
Alytes cisternasii

IV

Alytes obstetricans

IV

X

X

Bufo calamita

IV

X

X

II, IV

X

X

Hyla arborea

IV

X

X

Hyla meridionalis

IV

Pelobates cultripes

IV

X

X

Rana iberica

IV

X

X

Rana perezi

V

X

X

Discoglossus galganoi

X

Actualmente designada como Epidalea calamita

X

int

int

int

Actualmente designada como Pelophylax perezi

Legenda: X = Espécie presente, int = Espécie introduzida
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Anexo 4

RÉPTEIS
Nome científico da espécie

ANEXO
DH

PT
ATL

PT
MED

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

Observações

CHELONIA (TESTUDINES)
Caretta caretta*

II, IV

X

X

oc

X

Chelonia mydas

IV

oc

oc

oc

oc

Dermochelys coriaceae

IV

oc

oc

oc

oc

oc

oc

Emys orbicularis

II, IV

X

X

Eretmochelys imbricata

IV

oc

oc

Lepidochelys kempii

IV

oc

oc

int

X

II, IV

X

X

Chalcides bedriagai

IV

X

X

Coluber hippocrepis

IV

X

X

Coronella austriaca

IV

X

X

Lacerta (Teira) dugesii

IV

int

Lacerta monticola

II, IV

X

Lacerta schreiberi

II, IV

Tarentola bischoffi

IV

Mauremys leprosa

oc

SAURIA

X

X

X
X

X

Vipera seoanei
IV
X
X
Legenda: X = Espécie presente, oc = Espécie ocasional, int = Espécie introduzida. As espécies prioritárias encontram-se assinaladas com um asterisco.
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Anexo 4

MAMÍFEROS
Nome científico da espécie
INSECTIVORA
Galemys pyrenaicus
CHIROPTERA
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Miniopterus schreibersii
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus azoreum
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus maderensis
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus savii
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
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Anexo
DH

PT
ATL

PT
MED

II, IV

X

X

II, IV
IV
II, IV
II, IV
II, IV
IV
II, IV
II, IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II, IV
II, IV

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

PT
MAC

PT MAC
AZ

X

X

X
X
X
X
X

PT
MATL

PT
MMAC

Observações

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

PT MAC
MD

X

X

Actualmente designada como Hypsugo savii
X

X
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Nome científico da
espécie
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Tadarida teniotis
RODENTIA
Microtus cabrerae
CARNIVORA
Canis lupus*
Felis silvestris
Genetta genetta
Herpestes ichneumon
Lutra lutra
Lynx pardinus*
Martes martes
Mustela putorius
PHOCIDAE
Cystophora cristata
Erygnathus barbatus
Halichoerus grypus
Monachus monachus*
Phoca hispida bottnica
Phoca vitulina
CETACEA
Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera boreales
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus
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Anexo 4

PT MAC

PT

PT

AZ

MD

MATL

MMAC

V
V
II, V
II, IV
V
II, V

oc

oc

oc
oc
oc

oc

oc

oc

IV
IV
IV
IV
IV

X (vis)
X (vis)
oc
X (vis)
X (vis)

oc
X
X
oc
X (vis)

Anexo
DH
II, IV
II, IV
IV

PT
ATL
X
X

II, IV
II, IV
IV
V
V
II, IV
II, IV
V
V

PT
MED
X
X
X

PT
MAC

PT MAC

Observações

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

oc
X

oc
oc
X
oc
oc
X

oc
X
oc
X
X
X
X
X

= Balaenoptera brydei
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Nome científico da espécie
Delphinus delphis
Eubalaena glacialis
Globicephala macrorhynchus
Globicephala melas
Grampus griseus
Hyperoodon ampullatus
Kogia breviceps
Megaptera novaeangliae
Mesoplodon bidens
Mesoplodon densirostris
Mesoplodon europaeus
Mesoplodon mirus
Orcinus orca
Phocoena phocoena
Physeter macrocephalus
Pseudorca crassidens
Stenella coeruleoalba
Stenella frontalis

Anexo
DH
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II, IV
IV
IV
IV
IV

PT
ATL

PT
MED

PT
MAC

Anexo 4

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

X
oc
X
oc
X
X
X (vis)
X (vis)
X
oc
oc
oc
X (vis)
oc
X
X (vis)
X (vis)
X (vis)
oc
X
X

X
oc
X
oc
X (vis)

X
oc

X (vis)
X (vis)
oc
X (vis)

X
oc

X (vis)

X
X
oc
oc
X

X
oc
X
oc
X
X
X
X
X
X
oc
oc
X
oc
X
X
X
X
X
X
X

X
X (vis)
X (vis)
X
X (vis)
X
X (vis)

X
X

oc
oc

Observações

Steno bredanensis
IV
X
Tursiops truncatus
II, IV
X
Ziphius cavirostris
IV
X
ARTIODACTYLA
Capra pyrenaica
V
X
X
Legenda: X = Espécie presente, oc = Espécie ocasional, vis = Espécie visitante. As espécies prioritárias encontram-se assinaladas com um asterisco.
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Anexo 4

PLANTAS
Nome científico da espécie

ANEXO PT
DH
ATL

PT
MED

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observações

LICHENES
CLADONIACEAE
Cladonia subgénero Cladina

V

X

X

II
II*
II*
II
II

X
X
X

X
X
X
X
X

V

X

X

BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca
Bryoerythrophyllum campylocarpum*
Marsupella profunda*
Petalophyllum ralfsii
Riella helicophylla
SPHAGNACEAE
Sphagnum spp.

sin. Bryoerythrophyllum machadoanum

PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum
LYCOPODIACEAE
Diphasiastrum madeirense
Huperzia dentata
Huperzia suberecta
Lycopodiella cernua
Lycopodiella inundata
Lycopodium clavatum
MARSILEACEAE
Marsilea batardae
Marsilea quadrifolia
ICNB Agosto de 2008

IV

X

II, IV

X

II, IV

X

X

X

X

II, IV

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

V
V
V
V
V
V
II, IV
II, IV

X

X
X

sin. Blechnum radicans

sin. Vandesboschia speciosa

sin. Huperzia selago
sin. Lycopodium cernuum
sin. Lycopodium inundatum

X
X
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Nome científico da espécie

ANEXO PT
DH
ATL

PT
MED

Anexo 4

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

Observações

ANGIOSPERMAE
AMARYLLIDACEAE
Narcissus asturiensis
Narcissus bulbocodium
Narcissus calcicola
Narcissus cyclamineus
Narcissus fernandesii
Narcissus humilis
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis
Narcissus scaberulus
Narcissus triandrus
BORAGINACEAE
Myosotis lusitanica
Myosotis retusifolia
Omphalodes kuzinskyanae
CAMPANULACEAE
Jasione crispa subsp. serpentinica
Jasione lusitanica
CARYOPHYLLACEAE
Dianthus cintranus subsp. cintranus
Dianthus marizii
Herniaria algarvica
Herniaria lusitanica subsp. berlengiana
Herniaria marítima
Silene longicilia
Silene rothmaleri*
CISTACEAE
Cistus palhinhae
Halimium verticillatum
Tuberaria major*
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II, IV
V
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
IV

X
X

X
X

II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV

X
X
X
X
X
X
X
X
X

sin. Narcissus cavanillesii

X
X
X

X

X
X

II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II*, IV

X
X
X
X
X
X
X

II, IV
II, IV
II*, IV

X
X
X

sin. Dianthus cintranus
sin. Dianthus laricifolius subsp. marizii
sin. Herniaria berlengiana
inc. S.cintrana ; sin. S.longicilia subsp.cintrana

sin. Xolantha globulariifolia subsp. major
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Nome científico da espécie
COMPOSITAE
Arnica Montana
Centaurea micrantha subsp. herminii
Centaurea rothmalerana
Centaurea vicentina
Doronicum plantagineum subsp. tournefortii
Leuzea longifolia
Leuzea rhaponticoides
Picris willkommii
Santolina impressa
Santolina semidentata
Senecio caespitosus
Senecio lagascanus subsp. lusitanicus
CONVOLVULACEAE
Convolvulus fernandesii*
CRUCIFERAE
Alyssum pintodasilvae
Arabis sadina
Biscutella vicentina
Diplotaxis vicentina
Iberis procumbens subsp. microcarpa
Jonopsidium acaule*
Malcolmia lacera subsp. gracilima
Murbeckiella pinnatifida subsp. herminii
Murbeckiella sousae
Rhynchosinapis pseuderucastrum subsp.
cintrana
EUPHORBIACEAE
Euphorbia transtagana
GENTIANACEAE
Gentiana lutea
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ANEXO PT
DH
ATL
V
II, IV
II, IV
II, IV
V
II, IV
V
IV
II, IV
II, IV
IV
IV

X
X

PT
MED
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexo 4

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

Observações

sin. Centaurea herminii
sin. Centaurea fraylensis

sin. Santolina rosmarinifolia subsp. semidentata

II*, IV

X

V
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II*, IV
V
V
IV

X
X
X
X
X
X
X
X
X

sin. Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum

II, IV

X

sin. Coincya cintrana

II, IV

X

V

X

sin. Murbeckiella boryi
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Nome científico da espécie
GRAMINEAE
Avenula hackelii
Festuca brigantina
Festuca duriotagana
Festuca elegans
Festuca henriquesii
Festuca summilusitana
Holcus setiglumis subsp. duriensis
Pseudarrhenatherum pallens
IRIDACEAE
Iris boissieri
Iris lusitanica
JUNCACEAE
Juncus valvatus
LABIATAE
Teucrium salviastrum subsp. salviastrum
Thymus camphorates*
Thymus capitellatus
Thymus carnosus
Thymus lotocephalus*
Thymus villosus subsp. villosus
LEGUMINOSAE
Anthyllis lusitanica
Astragalus algarbiensis*
Dorycnium pentaphyllum subsp.
transmontanum
Melilotus segetalis subsp. fallax
Ononis hackelii*
Ulex densus
LILIACEAE
Asphodelus bento-rainhae*
Bellevalia hackelii
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ANEXO PT
DH
ATL
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
IV
V

X
X

PT
MED
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

II, IV

X

V
II*, IV
IV
II, IV
II*, IV
IV

X
X
X
X
X
X

V
II*, IV

X
(PEX)

V

X

II, IV
II*, IV
V

X
X
X

II*, IV
IV

X
X

Anexo 4

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

Observações

sin. Holcus annus subsp. duriensis

sin. Iris diversifolia
sin. Iris xiphium var. lusitanica

sin. Thymus cephalotus

sin. Anthyllis vulneraria subsp. lusitanica
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Nome científico da espécie
Hyacinthoides vicentina
Scilla beirana
Scilla odorata
Ruscus aculeatus
ORCHIDACEAE
Spiranthes aestivalis
PLANTAGINACEAE
Plantago algarbiensis
Plantago almogravensis
PLUMBAGINACEAE
Armeria berlengensis
Armeria neglecta
Armeria pseudarmeria
Armeria rouyana*
Armeria sampaioi
Armeria velutina
Limonium dodartii subsp. lusitanicum
Limonium lanceolatum
Limonium multiflorum
ROSACEAE
Rubus genevieri subsp. herminii
SALICACEAE
Salix salvifolia subsp. australis
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga cintrana
SCROPHULARIACEAE
Anarrhinum longipedicellatum
Antirrhinum lopesianum
Chaenorhinum serpyllifolium subsp.
lusitanicum
Euphrasia mendonçae
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ANEXO PT
DH
ATL
II, IV
IV
X
IV
V
X

PT
MED
X
X
X
X

IV

X

II, IV
II, IV

X
X

II, IV
II, IV
II, IV
II*, IV
V
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV

X
(PEX)
X
X
X
(PEX)
X
X
X

X

V

X

II, IV

X

IV

X

V
IV

X
X

II, IV

X

V

(PEX)

Anexo 4

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

Observações
sin. Scilla ramburei subsp. beirana

int

sin. Plantago bracteosa

sin. Antirrhinum molle subsp. lopesianum
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Nome científico da espécie
Linaria algarviana
Linaria coutinhoi
Linaria ficalhoana*
Linaria ricardoi*
Scrophularia grandiflora subsp. grandiflora
Scrophularia herminii
Scrophularia sublyrata
Verbascum litigiosum
Veronica micrantha
THYMELAEACEAE
Thymelaea broterana
UMBELIFERAE
Apium repens
Eryngium viviparum*
Thorella verticillatinundata

ANEXO PT
DH
ATL
II, IV
II, IV
II*, IV
II*, IV
V
V
X
V
II, IV
II, IV
X

PT
MAC

PT MAC
AZ

II, IV
V
II, IV

X
X
X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

IV
II, IV
II*, IV
II, IV

X

PT
MED
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anexo 4

PT MAC
MD

Observações

X
(PEX)
X
X

Espécies exclusivas da
Macaronésia
BRYOPHYTA
Echinodium spinosum*
Leucobryum glaucum
Thamnobryum fernandesii*

X
X

PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis
DRYOPTERIDACEAE
Polystichum drepanum*
ISOETACEAE
Isoetes azorica
MARSILEACEAE
Marsilea azorica*
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Nome científico da espécie

ANEXO PT
DH
ATL

PT
MED

Anexo 4

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

Observações

ANGIOSPERMAE
BERBERIDACEAE
Berberis maderensis
BORAGINACEAE
Echium candicans
Myosotis azorica
Myosotis maritima
CAMPANULACEAE
Azorina vidalii*
Musschia aurea
Musschia wollastonii*
CARYOPHYLLACEAE
Spergularia azorica
CELASTRACEAE
Maytenus umbellata
CHENOPODIACEAE
Beta patula
COMPOSITAE
Andryala crithmifolia
Argyranthemum pinatifidum subsp.
succulentum
Argyranthemum thalassophylum
Calendula maderensis
Cheirolophus massonianus
Cirsium latifolium
Lactuca watsoniana*
Phagnalon benettii
CONVOLVULACEAE
Convolvulus massonii*
CRASSULACEAE
Aichryson dumosum
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X

IV

X

II, IV
II, IV
II, IV

X
X
X

II, IV
II, IV
II, IV

X
X
X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

IV

X

X

II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

X
X
X

X
X

X
X

217

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Nome científico da espécie
Sedum brissemoretii
CRUCIFERAE
Sinapidendron rupestre
CYPERACEAE
Carex malato-belizii
DRACAENACEAE
Dracaena Draco
DIPSACACEAE
Scabiosa nitens
ERICACEAE
Erica scoparia azorica
EUPHORBIACEAE
Euphorbia stygiana
GERANIACEAE
Geranium maderense*
GRAMINEAE
Deschampsia maderensis
Phalaris maderensis
LABIATAE
Teucrium abutiloides
Teucrium betonicum
LEGUMINOSAE
Anthyllis lemanniana
Lotus azoricus*
Vicia dennesiana
LILIACEAE
Scilla maderensis
Semele maderensis
LORANTHACEAE
Arceuthobium azoricum
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ANEXO PT
DH
ATL
II, IV

PT
MED

Anexo 4

PT
MAC
X

PT MAC
AZ

PT MAC
MD
X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV
II, IV

X
X

X
X

II, IV
II, IV

X
X

X
X

II, IV
II, IV
II, IV

X
X
X

II, IV
II, IV

X
X

II, IV

X

Observações

X

Actualmente Erica azorica

X
X
X (EX)
X
X
X
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Nome científico da espécie
OLEACEAE
Jasminum azoricum
Picconia azorica
ORCHIDACEAE
Goodyera macrophylla
Orchis scopulorum
PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum*
PLANTAGINACEAE
Plantago malato-belizii
POLYGONACEAE
Rumex azoricus
RHAMNACEAE
Frangula azorica
ROSACEAE
Chamaemeles coriácea*
Marcetella maderensis
Prunus lusitanica azorica
Sorbus maderensis
SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga portosanctana
SCROPHULARIACEAE
Euphrasia azorica*
Euphrasia grandiflora
Odontites holliana
Sibthorpia peregrina
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum
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ANEXO PT
DH
ATL

PT
MED

Anexo 4

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

II, IV
II, IV

X
X

X

II, IV
IV

X
X

X
X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV

X

X

II, IV
II, IV
II, IV
II, IV

X
X
X
X

IV

X

X

IV

X

X

II, IV
II, IV
II, IV
II, IV

X
X
X
X

X
X

II, IV

X

X

Observações

X

X?
X
X

X

Actualmente Prunus azorica
X

X
X
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Nome científico da espécie
Bunium brevifolium
Chaerophyllum azoricum
Melanoselinum decipiens

ANEXO PT
DH
ATL
IV
II, IV
II, IV

PT
MED

Anexo 4

PT
MAC

PT MAC
AZ

X

X

X

X

PT MAC
MD
X
X

Observações

Este taxon designa-se por Angelica lignescens
nos Açores

Monizia edulis
II, IV
X
X
Oenanthe divaricata
II, IV
X
X
Sanicula azorica
II, IV
X
X
VIOLACEAE
Viola paradoxa
II, IV
X
X
Legenda: X = Espécie presente, PEX = Espécie extinta ou provavelmente extinta antes da entrada em vigor da Directiva Habitats (1994), int = Espécie
introduzida, EX = Espécie extinta ou provavelmente extinta. As espécies prioritárias encontram-se assinaladas com um asterisco.
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Anexo 4

HABITATS NATURAIS
Código

Tipo de habitat

PT
PT
ATL MED

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

X

X

X

X

X

1. HABITATS COSTEIROS E VEGETAÇÃO HALÓFILA
11. Águas marinhas e meios sob influência das marés
1110
1130
1140
1150
1160
1170

Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda
Estuários
Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa
Lagunas costeiras*
Enseadas e baías pouco profundas
Recifes

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

12. Falésias marítimas e praias de calhaus rolados
1210
1220
1230
1240
1250

Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré
Vegetação perene das praias de calhaus rolados
Falésias com vegetação das costas atlânticas e bálticas
Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. endémicas
Falésias com flora endémica das costas macaronésias

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

13. Sapais e prados salgados atlânticos e continentais
Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e
arenosas
1320
Prados de Spartina (Spartinion maritimae)
1330
Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
14. Sapais e prados salgados mediterrânicos e termoatlânticos
1410
Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi)
1420
Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi)
1430
Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
15. Estepes interiores halófilas e gipsófilas
1510
Estepes salgadas mediterrânicas (Limonietalia)*
1310
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X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
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Código

Tipo de habitat

2. DUNAS MARÍTIMAS E INTERIORES
21. Dunas marítimas das costas atlânticas, do mar do Norte e do Báltico
2110
Dunas móveis embrionárias
2120
Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria («dunas brancas»)
2130
Dunas fixas com vegetação herbácea («dunas cinzentas»)*
2150
Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea)*
2170
Dunas com Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
2180
Dunas arborizadas das regiões atlântica, continental e boreal
2190
Depressões húmidas intradunares
22. Dunas marítimas das costas mediterrânicas
2230
Dunas com prados da Malcolmietalia
2250
Dunas litorais com Juniperus spp.*
2260
Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia
2270
Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster*
23. Dunas interiores, antigas e descalcificadas
2330
Dunas interiores com prados abertos de Corynephourus e Agrostis
3. HABITATS DE ÁGUA DOCE

Anexo 4

PT
PT
ATL MED

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

PT
MATL

PT
MMAC

X

X

X
X
X
X

X

X

31. Águas paradas

3140

Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas
(Littorelletalia uniflorae)
Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos do
oeste mediterrânico com Isoëtes spp.
Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea
uniflorae e ou da Isoëto-Nanojuncetea
Águas oligomesotróficas calcárias com vegetação bêntica de Chara spp.

3150

Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition

3110
3120
3130

3160
Lagos e charcos distróficos naturais
3170
Charcos temporários mediterrânicos*
32. Água corrente
3220
Cursos de água alpinos com vegetação ripícola herbácea
3250
Cursos de água mediterrânicos permanentes com Glaucium flavum
ICNB Agosto de 2008

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
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Código

Tipo de habitat

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion
fluitantis e da Callitricho-Batrachion
Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e
3270
da Bidention p.p.
Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas
3280
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba
3290
Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion
4. CHARNECAS E MATOS DAS ZONAS TEMPERADAS
4010
Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de Erica tetralix
4020
Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix*
4030
Charnecas secas europeias
4050
Charnecas macaronésias endémicas*
4060
Charnecas alpinas e boreais
4090
Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas
5. MATOS ESCLERÓFILOS
51. Matos submediterrânicos e temperados
Formações estáveis xerotermófilas de Buxus sempervirens das vertentes rochosas
5110
(Berberidion p.p.)
5120
Formações montanas de Cytisus purgans
5140
Formações de Cistus palhinhae em charnecas marítimas*
52. Matagais arborescentes mediterrânicos
5210
Matagais arborescentes de Juniperus spp.
5230
Matagais arborescentes de Laurus nobilis*
53. Matos termomediterrânicos pré-estépicos
5320
Formações baixas de euforbiáceas junto a falésias
5330
Matos termomediterrânicos pré-desérticos
54. Friganas
Friganas mediterrânicas ocidentais dos cimos de falésia (Astragalo-Plantaginetum
5410
subulatae)
3260
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Anexo 4

PT
PT
ATL MED
X

X

X

X

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

X
X

X
X

X

X

X

X

PT
MATL

PT
MMAC

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
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Código

Tipo de habitat

Anexo 4

PT
PT
ATL MED

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

PT
MATL

PT
MMAC

6. FORMAÇÕES HERBÁCEAS NATURAIS E SEMINATURAIS
61. Prados naturais
6110

Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi*

6160
Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta
6180
Prados mesófilos macaronésios
62. Formações herbáceas secas seminaturais e fácies arbustivas
Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco6210
Brometalia)
(* importantes habitats de orquídeas)
6220
Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea*
Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos silicosos das
6230
zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental)*
63. Florestas esclerófilas sujeitas a pastoreio (montados)
6310
Montados de Quercus spp. de folha perene
64. Pradarias húmidas seminaturais de ervas altas
Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion
6410
caeruleae)
6420

X
X

X
X
X
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X
X

X

Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion

Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a
6430
alpino
65. Prados mesófilos
Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
6510
officinalis)
7. TURFEIRAS ALTAS, TURFEIRAS BAIXAS E PÂNTANOS
71. Turfeiras ácidas de Sphagnum
7110
Turfeiras altas activas*
7120
Turfeiras altas degradadas ainda susceptíveis de regeneração natural
7130
Turfeiras de coberta (* turfeiras activas)
7140
Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes
7150
Depressões em substratos turfosos da Rhynchosporion

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

224

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Código

Tipo de habitat

Anexo 4

PT
PT
ATL MED

8. HABITATS ROCHOSOS E GRUTAS
81. Depósitos de vertentes rochosos
8130
Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos
82. Vertentes rochosas com vegetação casmofítica
8210
Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica
8220

Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica

Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi8230
Veronicion dillenii
8240
Lajes calcárias*
83. Outros habitats rochosos
8310
Grutas não exploradas pelo turismo
8320
Campos de lava e escavações naturais
8330
Grutas marinhas submersas ou semi-submersas
9. FLORESTAS
91. Florestas da Europa temperada
Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e carpas subatlânticas e
9160
médio-europeias da Carpinion betuli
91B0
Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
91D0
Turfeiras arborizadas*
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
91E0
incanae, Salicion albae)*
91F0

PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia das margens de grandes rios (Ulmenion minoris)

X

X
X

92. Florestas mediterrânicas caducifólias
9230

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240

Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis

X

9260
92A0

Florestas de Castanea sativa
Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba
Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos com
Rhododendron ponticum, Salix e outras espécies

X
X

92B0
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X

X

X

225

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Código

Tipo de habitat

Anexo 4

PT
PT
ATL MED

Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae)
93. Florestas esclerófilas mediterrânicas
9320
Florestas de Olea e Ceratonia
9330
Florestas de Quercus suber
9340
Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9360
Laurissilvas macaronésias (Laurus, Ocotea)*
9380
Florestas de Ilex aquifolium
X
95. Florestas de coníferas das montanhas mediterrânicas e macaronésias
9560
Florestas endémicas de Juniperus spp.*
9580
Florestas mediterrânicas de Taxus baccata*
X
Legenda: X = Habitat presente. Os habitats prioritários encontram-se assinalados com um asterisco.
92D0
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PT
MAC

PT MAC
AZ

PT MAC
MD

PT
MATL

PT
MMAC

X
X
X
X

X

X

X
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Anexo 5 – Lista de Entidades consultadas
Universidade do Algarve
Unidade de Ciências e Tecnologias dos Recursos Aquáticos
Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais
Departamento de Ciências Biológicas
Departamento de Ambiente e Ciências da Terra
Departamento de Ecologia e Recursos Vivos
Faculdade de Ciências do Mar e Ambiente
Universidade de Aveiro
Departamento de Ambiente e Ordenamento
Departamento de Biologia
Universidade de Coimbra
Departamento de Botânica
Departamento de Zoologia
Universidade de Évora
Departamento de Biologia
Departamento de Ecologia
Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico
Área Departamental de Ciências da Natureza e Ambiente
Universidade de Lisboa
Departamento de Biologia Animal - Faculdade de Ciências
Departamento de Biologia Vegetal - Faculdade de Ciências
Instituto de Oceanografia- Faculdade de Ciências
Centro de Biologia Ambiental - Faculdade de Ciências
Centro de Ecologia e Biologia Vegetal – Faculdade de Ciências
Universidade Técnica de Lisboa
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente - Faculdade de Ciências e
Tecnologia
Departamento de Botânica e Engenharia Biológica (DBEB) - Instituto Superior de
Agronomia
Departamento de Ciências do Ambiente - Instituto Superior de Agronomia
Departamento de Engenharia Florestal - Instituto Superior de Agronomia
Departamento de Protecção das Plantas e de Fitoecologia - Instituto Superior de
Agronomia
Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN) - Instituto Superior de
Agronomia
Universidade do Minho
Departamento de Biologia - Escola de Ciências
Universidade do Porto
Departamento de Zoologia e Antropologia
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIMAR)
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Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO)
Departamento de Botânica
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Secção Florestal - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Escola Superior Agrária de Bragança
Museu Nacional de História Natural
Secção de Botânica
Secção de Zoologia
Museu Bocage- Museu Nacional de História Natural
Jardim e Museu Botânico - Museu Nacional de História Natural
Museu de Zoologia Augusto Nobre - Museu Nacional de História Natural
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Direcção Geral de Veterinária (DGV)
Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF)
Direcção Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA)
Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIA)
Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Gabinete de Planeamento e Políticas
Inspecção Geral da Agricultura e Pescas (IGAP)
Instituto de Investigação das Pescas e Mar (IPIMAR)
Departamento de Geologia Marinha - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e
Inovação (NETI)
Estação Florestal Nacional - Instituto Nacional de Recursos Biológicos (INRB)
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional
Instituto da Água (INAG)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU)
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Organizações não Governamentais de Ambiente
Liga para a Protecção da Natureza (LPN)
Quercus
Fapas – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens
GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente
Associação A Rocha
CARNIVORA – Núcleo de Estudos de Carnívoros e seus Ecossistemas
CETUS – Associação Portuguesa de Conservação de Cetáceos
Felis – Associação para a conservação do gato-bravo
Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve
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Grupo LOBO
Plataforma Sabor Livre
Associações Florestais
AFLOPS, Associação de Produtores Florestais
Aliança Florestal-Sociedade p/ o Desenvolvimento Agro-Florestal SA
Aflosor-Associação Produtores Flores Região Ponte Sor
FORESTIS - Associação Florestal de Portugal
Federação de Produtores Florestais de Portugal
Ordens e outras Associações
Ordem dos Engenheiros – Colégio de Engenharia Florestal
Ordem dos Biólogos
Associação dos Arquitectos Paisagistas
Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais
TAGIS, Centro de Conservação das Borboletas de Portugal
ALFA – Associação Lusófona de Fitossociologia
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Anexo 6
Documentos de apoio
•
•
•

Orientações para preenchimento dos campos relativos a “distribuição” e “range”
(doc1)
Orientações para preenchimento do campo relativo a “perspectivas futuras”
(doc2)
Orientações para determinação dos Valores de Referência e Avaliação Global de
espécies e habitats (doc3)
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Anexo 6 – Documentos de apoio

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS RELATIVOS
A “DISTRIBUIÇÃO” E “RANGE”
Espécies do anexo II, IV e V
Habitats naturais do anexo I
(DOC 1)

Mapas de distribuição actual e “range” actual na escala nacional
Compilação de dados
sobre a distribuição
em todo o território
nacional

A espécie ou habitat
ocorre em que
regiões
biogeográficas?

Mapa de distribuição
actual

Mapa de distribuição actual
em formato digital
(ficheiros shp, shx, dbf e prj)

Mapa do “range” actual
em formato digital
(ficheiros shp, shx, dbf e prj)

Os mapas de distribuição:
- são mapas de ocorrência observada, que incluem as localizações precisas e os
territórios onde se confirma a sua presença;
- são mapas digitais, gerados através de uma ferramenta SIG;
- pretendem retratar a situação actual, pelo que devem representar a mais
recente informação disponível; todavia, no caso da informação ser insuficiente e
fragmentada, podem incluir dados validados posteriores a 1990.
No caso de espécies e habitats naturais, os mapas de distribuição apresentamse sob a forma de quadrículas 10 x10 km, independentemente da informação de
base disponível.
O “range” é uma área que engloba todos os locais de ocorrência da espécie (e
do seu habitat) ou do habitat natural. Pode aumentar ou diminuir em função de
alterações naturais ou resultantes de intervenção humana.
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No caso de espécies,
- engloba áreas que não são permanentemente utilizadas, mas onde se verifica uma
ocupação sazonal ou uma utilização restrita a um qualquer momento do seu ciclo de
vida:
- não abrange áreas onde se verificam ocorrências esporádicas ou ocasionais;
- só se considera o “range natural”, o que implica a exclusão das áreas de ocorrência
em que uma espécie tenha sido introduzida (e.g. Lacerta (Teira) dugesii, endémica da
Madeira, foi introduzida nos Açores e no Continente).
Quando existem dados observados e cartografados,
o “range” corresponde ao “mínimo polígono convexo” (o polígono mais pequeno no
qual não há ângulos internos que excedam os 180º e que contém todos os sítios de
ocorrência da espécie); este método de determinação do “range” também se aplica a
espécies e habitats naturais com ocorrência linear.
O “range” pode ser contínuo (um único polígono) ou descontínuo (mais do que
polígono); poderão ser eliminadas descontinuidades ou disjunções no interior das
áreas globais de distribuição dos taxa.
Recomenda-se assim que se excluam:
- grandes áreas de habitat claramente inadequado para a espécie, identificadas à
escala geográfica nacional;
Exemplos: excluir o habitat terrestre para os peixes dulciaquícolas, as
zonas de mar para as espécies terrestres, o habitat terrestre entre os
grandes estuários para espécies aquáticas e zonas terrestres para
mamíferos marinhos.
- descontinuidades que correspondam a zonas sem conectividade entre áreas em que
a espécie ocorre, ou seja, onde se verifique uma clara separação geográfica, à escala
do território nacional;
Exemplo: no caso de Macroprotodon cuculatus, cuja distribuição
conhecida, compreende duas áreas claramente separadas, à escala
do território nacional – do sul do país até à zona da Beira Baixa e a
norte do rio Douro – excluir a área entre essas manchas.
- o território em Espanha.
Para as espécies marinhas, tais como cetáceos e répteis, o “range” é correspondente
à área da ZEE.
Quando a informação cartografada é incompleta,
o mapa do “range” pode também abranger áreas para as quais existe conhecimento
fidedigno da ocorrência de uma espécie ou habitat natural (informação de peritos).

ICNB Agosto de 2008

233

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

Anexo 6

Os mapas de distribuição e “range” devem ser gerados numa ferramenta SIG
compatível com Arcview, e geo-referenciados na Projecção Gauss-Elipsóide
Internacional - Datum de Lisboa, Sistema de coordenadas IGeoE.

Calculo do “range” em Km2 por região biogeográfica
Mapa do “range” actual
em formato digital
(ficheiros shp, shx, dbf e prj)

x
Mapa digital das regiões biogeográficas

Cálculo do “range” em Km2
para cada uma das regiões biogeográficas

A extensão do “range” por região biogeográfica é calculada usando uma ferramenta
SIG

Tendência do “range” por região biogeográfica
Cálculo do “range” em Km2
para cada uma das regiões
biogeográficas

Comparação

Dados históricos sobre a
ocorrência da espécie ou
habitat em cada uma das
regiões biogeográficas

Tendência
em cada uma das regiões
biogeográficas

O relatório admite a avaliação da tendência do “range” com base em qualquer
período de tempo. No entanto, se este tiver sido calculado com dados de 1990 até
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à actualidade, o intervalo de tempo para o qual se avalia a tendência recua para
informação anterior aquele período: deste modo, os dados anteriores a 1990
consideram-se como dados históricos.
A tendência do “range” pode expressar-se em termos qualitativos (+, -, =) ou
quantitativos (%). Na ausência de informação, é ainda admissível, a resposta
“unknown”.
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Orientações para preenchimento do campo “perspectivas futuras” (Doc 2)
FORMULÁRIO DAS ESPÉCIES (2.6)

Perspectivas futuras para a espécie: a espécie é viável a longo prazo?
Boas perspectivas
de sobreviver ou
prosperar

Dificuldades de
sobrevivência

1

Graves ameaças à viabilidade

2

3

população e/ou habitat da espécie
aumento ou manutenção

decréscimo moderado

decréscimo acentuado

No caso da tendência da população e do habitat da espécie ser “unknown”, a tendência do “range” é
indicativa da viabilidade da espécie

FORMULÁRIO DAS ESPÉCIES (2.6)

Perspectivas futuras para a espécie: a espécie é viável a longo prazo?
Boas perspectivas
de sobreviver ou
prosperar

Dificuldades de
sobrevivência

1

Graves ameaças à viabilidade

2

3

população e/ou habitat da espécie
os impactos e actividades
sem influência ou com
com influência moderada no
influência moderada no estado de conservação;
estado de conservação; mantêm-se ou acentuam-se
mantêm-se ou reduzemse

com influência significativa
no estado de conservação;
mantêm-se ou acentuam-se

FORMULÁRIO DAS ESPÉCIES (2.6)

Perspectivas futuras para a espécie: a espécie é viável a longo prazo?
Boas perspectivas
de sobreviver ou
prosperar

Dificuldades de
sobrevivência

1

Graves ameaças à viabilidade

2

3

população e/ou habitat da espécie
os impactos e actividades
medidas de conservação
dispensáveis;
eficazes
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necessárias;
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Orientações para determinação dos Valores de Referência
e Avaliação Global de espécies e habitats
(Doc 3)

1. O conceito de ESTADO DE CONSERVAÇÃO FAVORÁVEL de uma
espécie/habitat
No contexto da Directiva Habitats o estado de conservação de um habitat deve ser
entendido como “ o efeito de conjunto das influências que actuam sobre o habitat
natural em causa, bem como sobre as espécies típicas que nele vivem, susceptíveis
de afectar a longo prazo a sua repartição natural, a sua estrutura e as suas funções,
bem como a sobrevivência a longo prazo das suas espécies típicas no território
referido no artigo 2º ”.
O "estado de conservação" de um habitat natural será considerado "favorável"
sempre que:
- a sua área de repartição natural e as superfícies que dentro dela abrange forem
estáveis ou estiverem em expansão
- a estrutura e as funções específicas necessárias à sua manutenção a longo
prazo existirem e forem susceptíveis de continuar a existir num futuro previsível
e
- o estado de conservação das espécies típicas for favorável na acepção
da alínea i).
Do mesmo modo, a Directiva Habitats define o estado de conservação de uma
espécie como “ o efeito do conjunto das influências que, actuando sobre a espécie em
causa, podem afectar, a longo prazo, a repartição e a importância das suas
populações no território a que se refere o artigo 2º.
O "estado de conservação" de uma espécie será considerado "favorável" sempre
que:
- os dados relativos à dinâmica das populações da espécie em causa indicarem
que essa espécie continua e é susceptível de continuar a longo prazo a
constituir um elemento vital dos habitats naturais a que pertence
- a área de repartição natural dessa espécie não diminuir nem correr o perigo de
diminuir num futuro previsível e
- existir e continuar provavelmente a existir um habitat suficientemente amplo
para que as suas populações se mantenham a longo prazo.
2. VALORES DE REFERÊNCIA (2.7.1 e 2.7.2 para as espécies; 2.5.1 e 2.5.2 para
os habitats naturais)
O valor favorável de referência é o valor que garante a viabilidade da espécie/habitat a
longo prazo, num estado de conservação favorável.
Por indicação da Comissão Europeia, os valores favoráveis de referência para o
range, para a população e para a área ocupada pelo habitat não podem ser inferiores
aos valores que as populações/habitats apresentavam na data em que a Directiva
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entrou em vigor em cada Estado Membro, o que no caso de Portugal se verificou no
ano de 1994.
No contexto do presente relatório os valores de referência devem ser apresentados
por região biogeográfica.
Devem ser equacionados os valores de referência indicados de seguida, os quais se
baseiam em premissas distintas:
•

Valor de referência para o “range” (FRR) - espécies e habitats naturais

- deve ser suficientemente grande para a sobrevivência a longo prazo (fenómenos
previsíveis e imprevisíveis)- deve ter em consideração as questões relacionadas com
a dinâmica espacial e a mobilidade (rotas migratórias e corredores de dispersão- deve
abranger a área dentro da qual todas as variações ecológicas significativas se incluem
(áreas de diferentes populações ou núcleos)Valor de referência para a população
(FRP) - espécies
- deve ser suficientemente grande para absorver as flutuações naturais e permitir uma
adequada estrutura populacional
- deve ser o valor necessário para garantir a viabilidade da espécie a longo prazoValor
de referência para a área ocupada (FRA) - habitats- deve abranger a
superfície considerada como a mínima necessária para assegurar a viabilidade a
longo prazo
-deve incluir toda as formas de variação natural (subtipos, sintaxa, variantes
ecológicas)- deve incluir áreas para a recuperação e o desenvolvimento desse tipo de
habitat, quando a cobertura actual não for suficiente
- os padrões de distribuição devem permitir as trocas genéticas entre as populações
das espécies típicas
A apresentação dos valores de referência pode seguir duas hipóteses:
3) Desejavelmente os valores de referência devem ser indicados numericamente
para cada uma das situações.
4) Em alternativa, e face à dificuldade (há muito reconhecida por todos os
intervenientes) de se estabelecerem numericamente os valores de referência
para as situações pretendidas, a Comissão e o ETC acabaram por permitir uma
simplificação da tarefa, ao estabelecer uma metodologia que se baseia
fundamentalmente numa comparação com os valores actuais.
Entenda-se como valores actuais os que foram inscritos no relatório nacional, nos
formulários respectivos. Os valores do range, da população e da área ocupada pelo
habitat, referidos no relatório nacional, devem assim funcionar como valores de
“charneira”.
Assim, e considerando a alternativa 2. para o range de referência de uma espécie
(2.7.1) ou habitat (2.5.1), são possíveis as seguintes opções:
- Aproximadamente igual a
- Maior que
- Muito maior que
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relativamente ao valor actual do range (apresentado no formulário respectivo, em
2.3.1)
No caso do range de referência (e contrariamente às outras situações), a Base de
Dados não permite a opção “menor do que”. Considerando-se que o aumento de
conhecimento poderá conduzir a estimativas de valores de range inferiores aos que se
apresentam actualmente, tendo sido usado o método do mínimo polígono convexo, o
que por definição implica a inclusão de áreas não favoráveis, admite-se que para
muitas situações esta resposta seja a mais adequada. Se for este o caso, sugere-se a
utilização da opção “aproximadamente igual a “ e referir no campo da “outra
informação relevante” que o valor do range de referência é inferior ao actual.
Para a população de referência de uma dada espécie (2.7.2), pode optar-se por uma
das seguintes situações:
- Aproximadamente igual a
- Maior que
- Muito maior que
- Menor que
relativamente ao valor actual de população máxima.
De realçar que este tipo de resposta deve ser seguido apenas se tivermos como base
o valor da população máxima, ou seja, quando se tratar de uma comparação com o
valor máximo da população, conforme unidade usada no campo 2.4.1 do formulário
das espécies.
Nos casos em que apenas se dispõe de informação relativa aos valores mínimos para
a população actual (como por exemplo quando população actual > 10.000 indivíduos),
se se entender que a população de referência é aproximadamente igual à população
actual, dever-se-á optar por ‘Maior que’ ou ‘Muito maior que’, apresentando uma nota
justificativa no campo respectivo.
Para a área de referência ocupada por um habitat natural (2.5.2):
- Aproximadamente igual a
- Maior que
- Muito maior que
- Menor que
relativamente ao valor actual da área ocupada por um habitat (apresentado no
formulário respectivo em 2.4.1. )
De salientar que não foi definido pela Comissão/ETC qualquer critério para distinguir
entre “maior que” e “muito maior que”. Não tendo sido possível estabelecer critérios
para a selecção entre estas hipóteses, e sendo que a ordem de grandeza dos valores
que caracterizam as espécies e habitats apresentam grandes variações entre si, será
conveniente que o preenchimento deste campo englobe as razões que levam à
selecção de qualquer destas hipóteses, de preferência apresentando o factor de
multiplicação que relaciona os dois parâmetros (por exemplo, indicando que o valor de
referência corresponde a pelo menos o dobro do valor actual).
Quando não há informação suficiente para preencher o campo dos valores de
referência (e por não existir na BD a opção “desconhecido”) o campo respectivo
deverá ficar por preencher.
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De acordo com este procedimento, é suposto que o exercício a desenvolver para as
espécies e habitats se baseie no seguinte tipo de raciocínio:
Exemplo1. um dado habitat apresenta actualmente um range de 200Km2
(correspondente ao valor apresentado no formulário respectivo). O valor para o range
de referência, que garanta a situação do mesmo habitat num estado de conservação
favorável, deve ser aproximadamente igual, maior, ou muito maior do que 200Km2 ?
Exemplo 2. uma espécie cuja população máxima são 1000 indivíduos (correspondente
ao valor apresentado no formulário respectivo). A população de referência, necessária
para garantir a manutenção da espécie num estado de conservação favorável, deve
ser aproximadamente igual, superior ou muito superior àquele valor? Ou pode ser
inferior ao mesmo?
Esta metodologia simplificada transformou o preenchimento dos campos sobre os
valores de referência, inicialmente considerado como uma tarefa impossível de
concretizar para a quase totalidade dos casos, numa tarefa possível para grande parte
das situações.
Para melhor esclarecimento deste assunto sugere-se a leitura dos documentos,
colocados no endereço electrónico habitual:
- Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive:
explanatory notes & guidelines (October 2006)
- Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive:
Addendum # 2 to the Explanatory Notes and Guidelines
3. AVALIAÇÃO GLOBAL
O capitulo 2.8 do formulário das espécies e o capitulo 2.6 dos habitats naturais, dizem
respeito a uma avaliação global relativamente ao estado de conservação de uma dada
espécie/habitat, no periodo a que se reporta o presente relatório (2001-2006).
No âmbito do presente relatório são consideradas as seguintes classes de “ESTADO
DE CONSERVAÇÃO”:
‘Favorável’ - (verde) FV - é expectável que a espécie ou o habitat prospere
sem qualquer alteração às medidas de gestão existentes;
‘Desfavorável - Inadequado’ (amarelo) U1 - o habitat natural ou a espécie
estão em perigo de extinção (pelo menos ao nível local)7; sendo necessária uma
alteração das medidas de gestão praticadas;
‘Desfavorável - Mau’ (vermelho) U2 - o habitat natural ou a espécie estão em
perigo de extinção (pelo menos ao nível local) 40, a um nível superior ao da categoria
anterior;
40

Caso se possua informação adequada, poderão ainda ser acrescentados às classes U1 e U2 os
símbolos “+” ou “ – “ para indicar melhoria ou deterioração do estatuto seleccionado (por exemplo, “U1+”
significa estatuto de conservação desfavorável – inadequado mas a melhorar e “U1-“ estatuto de
conservação desfavorável – inadequado e a deteriorar”.
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‘Desconhecido’ (cinzento) XX - não se conhece o estado de conservação.
Caso se possua informação adequada, poderão ainda ser acrescentados às classes
U1 e U2 os símbolos “+” ou “ – “ para indicar melhoria ou deterioração do estatuto
seleccionado (por exemplo, “U1+” significa estatuto de conservação desfavorável –
inadequado mas a melhorar e “U1-“ estatuto de conservação desfavorável –
inadequado e a deteriorar”.
Como ferramenta de apoio a Comissão/ETC produziram duas matrizes para
preenchimento, uma referente às espécies (ANNEX C – Assessing conservation status
of a SPECIES – general evaluation matrix) e outra para os habitats naturais (ANNEX E
– Assessing conservation status of a HABITAT type – general evaluation matrix).
A avaliação global do estado de conservação das espécies e dos habitats deve
recorrer às respostas dos respectivos campos dos formulários, de acordo com
indicação dada pela matriz.
De realçar que no caso das espécies da fauna (vertebrados), o resultado da avaliação
global deve ser confrontado com o estatuto de conservação atribuído a cada uma
delas (conforme Livro Vermelho dos Vertebrados, 2005). As categorias da IUCN e as
três classes usadas para avaliar o estado de conservação favorável estão claramente
relacionadas, baseando-se em interpretações de dados semelhantes, apesar de não
ser correcto fazer uma correlação directa. No entanto uma espécie avaliada como CR
(criticamente em perigo, pela IUCN) será, quase de certeza, avaliada como
‘Desfavorável - Mau’ (vermelho). No entanto espécies avaliadas como vulneráveis
(VU) podem corresponder a qualquer uma das outras classes dependendo da
situação.
Para apoiar e uniformizar, tanto quanto possível, as respostas aos diferentes
parâmetros no presente relatório nacional, são aqui apresentadas algumas
orientações.
ESPÉCIES:
Parameter

Conservation Status
Favourable
('green')

2.3 Range41

Stable (loss and
expansion in
balance) or
increasing
Responder de
acordo com o
campo 2.3.4
(tendência do range
estável ou a

Unfavourable Inadequate
('amber')
Any other
combination

Unfavourable Bad
('red')
Large decline:
Equivalent to a loss
of more than 1%
per year within
period specified by
MS
Apenas quando a
diminuição do
range for igual ou

Unknown
(insufficient
information to
make an
assessment)
No or insufficient
reliable information
available
Casos em que não
se conhece a
tendência
E/OU o valor de
referência

41
Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further guidance on how to define range (e.g. scale and
method) will be given in a foreseen guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG.
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Parameter

Conservation Status
Favourable
('green')

Unfavourable Inadequate
('amber')

aumentar)

not smaller than the
'favourable
reference range'

AND
reproduction,
mortality and age
structure not
deviating from
normal (if data
available)
Quando não exista
evidência de que a
população se afasta
dos padrões
normais.

Unknown
(insufficient
information to
make an
assessment)

OR

Sempre que o
range de referência
for menor ou igual
ao range actual
Population(s) above
‘favourable
reference
population’

Unfavourable Bad
('red')
superior a 1% por
ano relativamente
ao período de
tempo considerado.
(2.3.6)

AND

2.4 Population

Anexo 6

more than 10%
below favourable
reference range
Any other
combination

Large decline:
Equivalent to a loss
of more than 1%
per year (indicative
value MS may
deviate from if duly
justified) within
period specified by
MS
Apenas quando a
diminuição for igual
ou superior a 1%
por ano
relativamente ao
período de tempo
considerado ( 2.4.7)

No or insufficient
reliable information
available
Casos em que não
se conhece a
população
E/OU o valor de
referência

AND
below 'favourable
reference
population'

OR
More than 25%
below favourable
reference
population
OR
Reproduction,
mortality and age
structure strongly
deviating from
normal (if data
available)
Quando exista
evidência de que a
população se afasta
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Parameter

Anexo 6

Conservation Status
Favourable
('green')

Unfavourable Inadequate
('amber')

Unfavourable Bad
('red')

Unknown
(insufficient
information to
make an
assessment)

drasticamente dos
padrões normais.
2.5 Habitat for the
species

Area of habitat is
sufficiently large
(and stable or
increasing)
Quando a área do
habitat for
suficientemente
ampla para garantir
a sobrevivência da
espécie a longo
prazo e o habitat da
espécie estiver a
aumentar ou for
estável (2.5.5)
AND
habitat quality is
suitable for the long
term survival of the
species.

2.6 Future
prospects (as
regards to
population, range
and habitat
availability)

Overall
assessment of
42
CS

Any other
combination
Sempre que o
habitat da espécie
(área) estiver a
diminuir, mesmo
que não se
conheça a
magnitude de tal
diminuição, e desde
que a área do
habitat seja
suficientemente
ampla para garantir
a sobrevivência da
espécie a longo
prazo

Area of habitat is
clearly not
sufficiently large to
ensure the long
term survival of the
species.
OR
Habitat quality is
bad, clearly not
allowing long term
survival of the
species.

Sempre que se
verifique uma perda
ligeira ou moderada
da qualidade do
habitat

Main pressures and
threats to the
species not
significant; species
will remain viable
on the long-term

Any other
combination

Corresponde à
resposta de 1 (good
prospects) no
formulário.
All 'green'
OR
three 'green' and
one 'unknown'

Corresponde à
resposta de 2 (poor
prospects) no
formulário.
One or more
'amber' but no 'red'

Casos em que não
se sabe se a área
do habitat da
espécie é suficiente
para garantir a sua
sobrevivência a
longo prazo.
E/OU
casos em que não
se conhecem os
requisitos
ecológicos mínimos
da espécie que
permitam avaliar a
qualidade do seu
habitat.

OU

Sempre que não
existam evidências
de que a qualidade
do habitat não é
adequada.

No or insufficient
reliable information
available

Severe influence of
pressures and
threats to the
species; very bad
prospects for its
future, long-term
viability at risk.
Corresponde à
resposta de 3 (bad
prospects) no
formulário.
One or more 'red'

No or insufficient
reliable information
available

Two or more
'unknown' combined
with green or all
“unknown”

HABITATS NATURAIS:
42

A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering populations
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Parameter

Conservation Status
Favourable
('green')

2.3 Range

43

Stable (loss and
expansion in
balance) or
increasing

Unfavourable –
Inadequate
('amber')
Any other
combination

Responder de
acordo com o campo
2.3.4 (tendência do
range estável ou a
aumentar)

Sempre que o range
de referência for
menor ou igual ao
range actual

Stable (loss and
expansion in
balance) or
increasing
(conforme campo
2.4.5)
AND not smaller than
the 'favourable
reference area'
Sempre que a área
de referência for
menor ou igual à
área actual
AND without
significant changes
in distribution pattern
within range (if data
available)
Sempre que não
existam evidências

Unfavourable Bad
('red')
Large decrease:
Equivalent to a loss
of more than 1%
per year within
period specified by
MS
Apenas quando a
diminuição do
range for igual ou
superior a 1% por
ano relativamente
ao período de
tempo considerado.
(2.3.6)

AND not smaller than
the 'favourable
reference range'

2.4 Area covered
by habitat type
44
within range

Anexo 6

Unknown
(insufficient
information to
make an
assessment)
No or insufficient
reliable information
available
Casos em que não
se conhece a
tendência
E/OU o valor de
referência

OR
More than 10%
below ‘favourable
reference range’
Any other
combination
Sempre que a área
do habitat estiver a
diminuir, mesmo
que não se
conheça a
magnitude de tal
diminuição.
Ou
Quando se
verifique uma
alteração
moderada do
padrão de
distribuição do
habitat, na área do
seu range

Large decrease in
surface area:
Equivalent to a loss
of more than 1%
per year (indicative
value MS may
deviate from if duly
justified) within
period specified by
MS
Apenas quando a
diminuição for igual
ou superior a 1%
por ano
relativamente ao
período de tempo
(2.4.7)
considerado.

No or insufficient
reliable information
available
Casos em que não
se conhece a
tendência da área
do habitat, ou o
padrão de
distribuição ou o
valor de referência.

OR
With major losses
in distribution
pattern within range

43

Range within the biogeographical region concerned (for definition, see Annex F, further guidance on how to define range (e.g. scale and
method) will be given in a foreseen guidance document to be elaborated by ETC-BD in cooperation with the SWG.
44
There may be situations where the habitat area, although above the 'Favourable Reference Area', has decreased as a result of management
measures to restore another Annex I habitat or habitat of an Annex II species. The habitat could still be considered to be at 'Favourable
Conservation Status' but in such cases please give details in the Complementary Information section (“Other relevant information”) of Annex D.
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Parameter

Anexo 6

Conservation Status
Unfavourable –
Inadequate
('amber')

Favourable
('green')
de alterações
significativas no
padrão de
distribuição do
habitat, na área do
seu range.

Unfavourable Bad
('red')

Unknown
(insufficient
information to
make an
assessment)

Quando exista
evidência de
alterações
significativas no
padrão de
distribuição do
habitat, na área do
seu range
(nomeadamente
em casos de
fragmentação)
OR
More than 10%
below ‘favourable
reference area’.

Specific
structures and
functions
(including typical
45
species )

Structures and
functions (including
typical species) in
good condition and
no significant
deteriorations /
pressures.

Any other
combination

More than 25% of
the area is
unfavourable as
regards its specific
structures and
functions (including
typical species)46

No or insufficient
reliable information
available

Future prospects
(as regards range,
area covered and
specific structures
and functions)

The habitats
prospects for its
future are excellent /
good, no significant
impact from threats
expected; long-term
viability assured.

Any other
combination

The habitats
prospects are bad,
severe impact from
threats expected;
long-term viability
not assured.

No or insufficient
reliable information
available

Overall
assessment of CS
47

All 'green'
OR
three 'green' and one
'unknown'

.

One or more
'amber' but no 'red'

One or more 'red'

Two or more
'unknown'
combined with
green or all
“unknown’

4. FORMULÁRIOS

45

A definition of typical species will be elaborated in the frame of the guidance document by ETC-BD in cooperation with the SWG.
E.g. by discontinuation of former management, or is under pressure from significant adverse influences, e.g. critical loads of pollution
exceeded.
47
A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering habitats
46
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Também para simplificar a tarefa de preenchimento dos valores de referência e da
avaliação global das espécies e habitats, foram preparados dois formulários, um para
habitats (Anexo I) e outro para espécies (Anexo II), relativos apenas a estes campos.
Nestes formulários deverão ser apresentadas, de forma sucinta, as respostas parciais
e que conduziram ao resultado final, necessárias para a compreensão do raciocínio
efectuado.
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Anexo I - Valores de referência e Avaliação Global de Habitats
Nome
Código
Regiões biogeográficas de Deverá ser prenchido um formulário por habitat e por região
ocorrência
biogeográfica

Região biogeográfica:
Informação complementar
Preencher com um valor numérico
OU
Seleccionar uma das seguintes opções:
Aproximadamente igual a
Maior que
Muito maior que
2.5.2 Valor de referência para a area Preencher com um valor numérico
ocupada
OU
Seleccionar uma das seguintes opções:
Aproximadamente igual a
Maior que
Muito maior que
Menor que
2.5.1 Valor de referência para o
range

Por favor apresente, nos campos respectivos e de forma sucinta, as explicações necessárias à
compreensão do raciocínio de avaliação:
Avaliação global do estado de conservação
Favorável
('verde')

Desfavorável Inadequado
('amarelo')

Todos 'verdes'
OU
três 'verdes' e
um
'desconhecido'

Um ou mais
'amarelos' mas
nenhum 'vermelho'

Desfavorável Mau
('vermelho')

Desconhecido
(informação
insuficiente para
permitir uma
avaliação)

Um ou mais
'vermelhos'

Dois ou mais
'desconhecidos'
combinados com
‘verde’ ou todos
‘desconhecidos’

2.3 Range
2.4 Área coberta
pelo habitat dentro
do range
2.5 Estruturas e
funções específicas
(incluindo espécies
típicas)
2.6 Perspectivas
futuras (relativas ao
range, área coberta
pelo habitat e
estruturas e funções
específicas
Avaliação Global
do Estado de
Conservação

Resumo da avaliação: por favor seleccione a opção obtida no exercício anterior
Range
Area
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Resumo da avaliação global
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
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Estruturas e funções do
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
habitat (incluindo espécies
típicas)
Perspectivas futures
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
Avaliação Global do
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
Estatuto de Conservação
Caso se possua informação adequada, poderão ainda ser acrescentados às classes U1 (DesfavorávelInadequado) e U2 (Desfavorável-Mau) os símbolos “+” ou “ – “ para indicar melhoria ou deterioração do
estatuto seleccionado (por exemplo, “U1+” significa estatuto de conservação desfavorável – inadequado
mas a melhorar e “U1-“ estatuto de conservação desfavorável – inadequado e a deteriorar”.

Anexo II - Valores de referência e Avaliação Global de Espécies
Nome
Código
Regiões biogeográficas de Deverá ser prenchido um formulário por espécie e por região
ocorrência
biogeográfica

Região biogeográfica:
Informação sobre valores de referência
2.7.1 Valor de referência para o
Preencher com um valor numérico
range
OU
Seleccionar uma das seguintes opções:
Aproximadamente igual a
Maior que
Muito maior que
2.7.2 Valor de referência para a
Preencher com um valor numérico
população
OU
Seleccionar uma das seguintes opções:
Aproximadamente igual a
Maior que
Muito maior que
Menor que
Por favor apresente, nos campos respectivos e de forma sucinta, as explicações necessárias à
compreensão do raciocínio de avaliação:
Avaliação global do estado de conservação
Favorável
('verde')

Desfavorável Inadequado
('amarelo')

Desfavorável Mau
('vermelho')

Desconhecido
(informação
insuficiente para
permitir uma
avaliação)

2.3 Range
2.4 População
2.5 Habitat da
espécie
2.6 Perspectivas
futuras (relativas à
população, range e
disponibilidade de
habitat)
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Avaliação global do estado de conservação

Avaliação Global
do Estado de
Conservação

Favorável
('verde')

Desfavorável Inadequado
('amarelo')

Desfavorável Mau
('vermelho')

Todos 'verdes'
OU
três 'verdes' e
um
'desconhecido'

Um ou mais
'amarelos' mas
nenhum 'vermelho'

Um ou mais
'vermelhos'

Desconhecido
(informação
insuficiente para
permitir uma
avaliação)
Dois ou mais
'desconhecidos'
combinados com
‘verde’ ou todos
‘desconhecidos’

Resumo da avaliação: por favor seleccione a opção obtida no exercício anterior
Resumo da avaliação global
Range
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
População
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
Habitat da espécie
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
Perspectivas futuras
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
Avaliação Global do
Favorável/Desfavorável – Inadequado/Desfavorável-Mau/Desconhecido
Estado de Conservação
Caso se possua informação adequada, poderão ainda ser acrescentados às classes U1 (DesfavorávelInadequado) e U2 (Desfavorável-Mau) os símbolos “+” ou “ – “ para indicar melhoria ou deterioração do
estatuto seleccionado (por exemplo, “U1+” significa estatuto de conservação desfavorável – inadequado
mas a melhorar e “U1-“ estatuto de conservação desfavorável – inadequado e a deteriorar”.
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Anexo 7
Lista das correcções efectuadas na informação da Base de Dados Access
fornecida pelo ETC/BD
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Anexo 7 – Correcções efectuadas na Base de Dados Access fornecida pelo
ETC/BD

HABITAT
3160

CAMPO
2.31 Surface
area of range
2.3.3 Quality of
data

ALTERAÇÕES
O campo estava vazio, tendo sido preenchido

ESPÉCIE

CAMPO

Alyssum
pintodassilvae
MED
Cladonia spp.
subgén. Cladina
MED

2.6 Future
prospects

ALTERAÇÕES
espécies da flora
Este campo estava incorrectamente preenchido com BAD.
Corrigido para GOOD.

Leuzea longifolia
MED

2.4.1 Population
size estimation
(minimum)
2.4.1 Population
size estimation
(minimum)
2.4.1 Population
size estimation
(minimum)

3160

Senecio
caespitosus
MED
Senecio
lagascanus ssp.
lusitanicus
MED
Sphagnum spp.
ATL

2.4.8 Reasons
for reported
trend

2.3.7 Reasons
for reported
trend

Trichomanes
speciosum
ATL

2.4.8 Reasons
for reported
trend

Lithophaga
lithophaga
MATL
Barbus bocagei
ATL

2.8 Conclusion

Rutilus arcasii
ATL e MED

2.5.7 Reasons
for reported
trend
2.3.3 quality of
data

Discoglossus
galganoi
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2.3.7 Reasons
for reported
trend

Inserido 1-poor

O trend ⊕ tinha como justificações 1 (aumento de
conhecimento) e 3 (impacto humano directo).
Foi alterado para 6 (other) porque: - embora o trend global
seja ⊕, esta ficha inclui várias espécies, algumas das
quais com trend Θ. As que têm trend ⊕ relacionam-se com
a justificação 1 (aumento de conhecimento) e as que têm
trend Θ apresentam a justificação 3 (impacto humano
directo).
Este campo estava preenchido por engano.
População desconhecida é a resposta correcta, tendo este
campo sido corrigido em conformidade.
Este campo não estava preenchido, embora houvesse
indicação na ficha relativamente ao valor mínimo do
intervalo (250)
Este campo não estava preenchido, embora houvesse
indicação na ficha relativamente ao valor mínimo do
intervalo (200)
À semelhança do que aconteceu no subgén. Cladina, o
trend (=) resulta do conjunto de espécies (umas com trend
Θ, outras com trend ⊕).
Estava unknown e foi corrigido para 6 (other).
Por erro da ficha estava assinalada a causa 6 (other),
tendo sido corrigido para 3 (impacto humano directo)
espécies da fauna
O range e a população estavam incorrectamente
preenchidos com “Bad and deteriorating (U2-)”.
Corrigidos ambos para “Unknown (XX).
Na ficha está assinalada a causa 4 (mas o range é
estável) e 6 - other (a identificação específica de alguns
indivíduos deste género é por vezes dificultada por
fenótipos intermédios que poderão ser resultantes de
hibridação).
Passou a constar apenas 6 - other (desconhece-se que
tenha havido redução no range da espécie. Não há
registos de ter desaparecido de nenhuma bacia
hidrográfica onde estava confirmada a sua presença).
Na base de dados estava 3, 4 e 6, enquanto que na ficha
só está 3 e 4.
Foi retirada a hipótese 6 e respectiva justificação.
Este campo estava incorrectamente preenchido com
POOR.

251

Relatório Nacional da Directiva Habitats (2001-2006) - Relatório Executivo

ATL e MED
Vipera seoanei
ATL e MED

2.3.3 quality of
data

Vipera seoanei
ATL e MED

2.4.4 quality of
data

Vipera seoanei
ATL e MED
Mauremys
leprosa
ATL e MED

2.5.4 quality of
data
2.3.3 quality of
data

Lacerta monticola
MED

2.3.3 quality of
data

Chioglossa
lusitanica
ATL e MED

2.3.3 quality of
data

Pipistrellus kuhlii
ATL e MED

2.3.7 Reasons
for reported
trend

Eptesicus
serotinus
ATL e MED

2.3.7 Reasons
for reported
trend

Myotis
daubentonii
ATL e MED

2.3.7 Reasons
for reported
trend

Pipistrellus
pygmaeus
ATL e MED

2.3.7 Reasons
for reported
trend

Galemys
pyrenaicus
ATL
Microtus cabrerae
MED
Balaenoptera
borealis
MATL

2.3.1 Surface
area

Phocoena
phocoena
MATL

2.7.3 Suitable
habitat for the
species
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2.6 Future
prospects
2.8 Conclusions
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Corrigido para GOOD em ambas as regiões
biogeográficas.
Este campo estava incorrectamente preenchido com
POOR.
Corrigido para GOOD em ambas as regiões
biogeográficas.
Este campo estava incorrectamente preenchido com
POOR.
Corrigido para GOOD em ambas as regiões
biogeográficas.
Este campo não estava preenchido. Corrigido para GOOD
em ambas as regiões biogeográficas.
Este campo estava incorrectamente preenchido com
POOR.
Corrigido para GOOD em ambas as regiões
biogeográficas.
Este campo estava incorrectamente preenchido com
POOR.
Corrigido para GOOD.
Este campo estava incorrectamente preenchido com
POOR.
Corrigido para GOOD em ambas as regiões
biogeográficas.
Na ficha está assinalado “desconhecida” mas, à
semelhança das outras espécies com range estável,
deveria estar 6 – other.
Corrigido para 6- other (desconhece-se que tenha havido
redução no range da espécie).
Na ficha está assinalado “desconhecida” mas, à
semelhança das outras espécies com range estável,
deveria estar 6 – other.
Corrigido para 6- other (desconhece-se que tenha havido
redução no range da espécie).
Na ficha está assinalado “desconhecida” mas, à
semelhança das outras espécies com range estável,
deveria estar 6 – other.
Corrigido para 6- other (desconhece-se que tenha havido
redução no range da espécie).
Na ficha está assinalado “desconhecida” mas, à
semelhança das outras espécies com range estável,
deveria estar 6 – other.
Corrigido para 6- other (desconhece-se que tenha havido
redução no range da espécie).
2
O valor inserido na base de dados – 44465,22 km tinha
um dígito a mais.
Corrigido para 4465,22 km2
Este campo estava incorrectamente preenchido com BAD.
Corrigido para POOR.
Os campos "range", "population", "habitat for the species",
"future prospects" e "overall assessment" não estavam
preenchidos na base de dados.
Corrigidos todos para “desconhecido”.
Este campo estava preenchido por engano (23.900 km2)
O correcto é desconhecido.
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