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Objetivos

• Ensaiar, avaliar e disseminar medidas destinadas a mitigar efeitos negativos de 

infraestruturas lineares em várias espécies de fauna e, simultaneamente, 

promover a criação, ao longo das mesmas, de uma Infraestrutura Verde de 

suporte ao incremento e conservação da biodiversidade.



Objetivos

• Resolver um conjunto de problemas 
identificados:

• redução da conetividade

• mortalidade e efeito barreira das 
infraestruturas 

• mortalidade por electrocução 

• ausência de refúgios e corredores 

• escassez de informação para a 
gestão

• deteção e controlo de flora 
invasora



Área de Intervenção



Resultados Esperados

• Aumento da conetividade da paisagem (mitigação mortalidade e ef.  
barreira)

• Criação de rede de corredores ecológicos e microreservas (bermas, bases 
de postes elétricos, etc.)

• Deteção rápida e controlo de flora exótica invasora
• Viveiro para desenvolvimento de misturas de sementes com espécies 

nativas destinadas a trabalhos de restauro e recuperação
• Base de dados de atropelamento de fauna silvestre de âmbito nacional
• Aumento da perceção dos cidadão para a problemática do projeto e 

envolvimento da sociedade civil na recolha de dados
• Desenvolvimento e ensaio de novos dispositivos de dissuasão de poiso de 

aves em linhas elétricas de média a alta tensão, bem como novos postes
• Desenvolvimento e ensaio de dipositivos automáticos para 

identificação/monitorização de mortalidade ao longo de estradas



Ações (35)

• 7 Ações Preparatórias (A)
• 10 Ações de Conservação (C)
• 3 Ações de Monitorização (D)
• 11 Ações de Sensibilização e 

Disseminação dos Resultados (E)
• 4 Ações de Gestão do Projeto (F)



Estrutura de Gestão

CP
(Coordenação do Projeto – Universidade de Évora)

António Paulo Mira (Coordenador do Projeto) 
Cesaltina Frade (Administração/Gestão) 
Rui Jorge Raimundo (Gestor do Projeto) 

(Técnico de Comunicação)*

* O apoio nesta área tem sido dado por Joaquim Pedro Ferreira (UA) e 
pelo Gabinete de Comunicação da UEVORA 

(Reuniões semanais)

CTAG
(Comissão Técnica de Apoio à Gestão)

António Paulo Mira - UE
Liliana Rosmaninho - UE
Joaquim Costa – CME
Antónia Pereira – CME
Filipa Pais Porto – CMMN
Paulo Neves – CMMN
Graça Garcia – IP
Carina Sobreira - IP
Rosa Coelho - MARCA
Marta Mattioli - MARCA
Rui Miguel Marques Moura – UP
Susana Santos – UP
Neftalí Sillero – UP*
Carlos Fonseca – UA
Daniela Ferreira – UA
Joaquim Pedro Ferreira – UA*
Clara Grilo – UA*
*convidados

(Reuniões mensais alternando 
presencialmente    com videoconferência 
Skype)

CG
(Comissão de Gestão)

António Mira – UE
Cesaltina Frade – UE
Joaquim Costa -CME

Palmira Catarro – CMMN
Ana Cristina Martins – IP
Marta Mattioli – MARCA
João Carlos Ribeiro - UP

Carlos Fonseca– UA

(Reuniões trimestrais)

Auditor Externo

EASME/LIFE
Eq. Momitorização Externa



Estrutura de Gestão

Comissão de Acompanhamento*

• Andreas Seiler – Infra Eco Network Europe
• Carme Rosell – Minuartia
• Carlos Rochinha – (EDP – Distribuição)
• Carlo Bifulco (LPN)
• Edgar van der Grift – Alterra
• João Paulo Silva (Cátedra REN/INBIO/Ce3C)
• Henrique Pereira dos Santos (Montis)
• Hortência Menino (CIMAC)
• Luis Ramajo Rodriguez – Agencia Obra Pública. Junta de Andalucia
• Marguerite Trocmé – Swiss Federal Road Office
• Samuel Infante (Quercus)

*Algumas das entidades convidadas (APA, BRISA, ICNF, REN, SPEA) ainda não indicaram representantes.

(Reuniões anuais coincidentes com atividades de networking (E.7) e disseminação 
(E.9)



Gantt Table

Action 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Action 
number Name of the action 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Overall project Schedule

Proposed   X      X   O    X      O

Actual   X      X   O    X      O

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

A.1 Completing and updating of baseline 
characterization

Proposed  
                     

Actual                       

A.2
Compilation, structuring and 

implementation of national database 
and multi-user web platform

Proposed                       

Actual                       

A.3

Project implementation, licensing, 
procurement of permits and 

contracting procedures necessary to 
actions C

Proposed                       

Actual                       

A.4
Development, testing and evaluation 
of automated systems of monitoring 

and / or deterrence

Proposed                       

Actual                       

A.5 Installation of autochthonous plant 
nursery for conservation actions

Proposed                       

Actual                       

A.6*
Development of prototypes for 
avifauna deterrence in medium 

voltage power lines

Proposed                       

Actual     * * * *               

A.7
Development and adoption of 

internal guidelines to support the 
management in post-project

Proposed                       

Actual                       

C. Concrete conservation actions

C.1

Integrated mitigation of connectivity 
reduction and landscape permeability 

by national roads and other main 
roads

Proposed                       

Actual                       

C.2
Potentiation of verges and other road 

marginal patches as shelter, food 
and / or corridors

Proposed                       

Actual                       

C.3 Development and installation of 
vertical road traffic signs

Proposed                       

Actual                       

C.4 Mobile app to promote roadkill data 
collection Proposed                       



Gant Table

C.4 Mobile app to promote roadkill 
data collection

Proposed                       

Actual                       

C.5* Test of devices  for deterring bird 
landing  in medium voltage power lines

Proposed                       

Actual         * * * * * * * * * *     

C.6

Development, testing and application 
of biodiverse seed mixtures to promote 
plant biodiversity in the surroundings 

of linear infrastructures

Proposed                       

Actual                       

C.7 Mitigation and potentiation measures  
in Évora municipality routes

Proposed                       

Actual                       

C.8
Mitigation and potentiation measures  

in Montemor-o-Novo municipality 
routes

Proposed                       

Actual                       

C.9 Plant nursery operation for 
conservation actions

Proposed                       

Actual                       

C.10 Promotion of biodiversity "islands" 
along powerlines paths

Proposed                       

Actual                       

D. Monitoring of the impact of the project actions

D.1 Monitoring / evaluation of socio-
economic impacts of the project

Proposed                       

Actual                       

D.2 Monitoring / evaluation of the project 
impacts on ecosystem functioning

Proposed                       

Actual                       

D.3 Monitoring / evaluation of project 
conservation actions effects / impacts

Proposed                       

Actual                       

E. Public awareness and dissemination of results

E.1 Communication Plan - Project Website
Proposed                       

Actual                       

E.2
Communication Plan - 

Placards/Outdoors in intervention 
areas

Proposed                       

Actual                       

E.3 Communication Plan - Public disclosure 
sessions and contacts with the media Proposed                       



Gantt Table

E.3
Communication Plan - Public 

disclosure sessions and contacts 
with the media

Proposed                       

Actual                       

E.4 Communication Plan - 
Complementary works and materials

Proposed                       

Actual                       

E.5
Awareness and integration of the 

academic community in 
data/information collection 

Proposed                       

Actual                       

E.6 Training / dissemination among 
stakeholders

Proposed                       

Actual                       

E.7 Networking with other LIFE and non-
LIFE projects 

Proposed                       

Actual                       

E.8 Young and institutional volunteer 
program 

Proposed                       

Actual                       

E.9 Technical seminars for presentation of 
project developments and results 

Proposed                       

Actual                       

E.10
"Adopt a road", environmental 

educational/awareness  program with 
local schools

Proposed                       

Actual                       

E.11 Layman report
Proposed                       

Actual                       

F. Project management and monitoring of project progress

F.1 Project management
Proposed                       

Actual                       

F.2 Structuring and compilation of project 
development indicators

Proposed                       

Actual                       

F.3 External audit
Proposed                       

Actual                       

F.4 Post-LIFE conservation and 
communication plan 

Proposed                       

Actual                       



Milestones
(até 29 Fevereiro 2016)

Deadline Nova deadline Action Nome no Milestone

  A1 Complemento e atualização da caracterização da situação de referência
dez-15 dez-15  Conclusão da integração de dados pré-existentes em SIG

  A3
Projetos de execução, licenciamentos, autorizações e procedimentos de contratação necessários a 
ações C

fev-16 fev-16  Primeiro procedimento administrativo de Licença/Parecer/Autorização ou comunicação concluído
jan-16 dez-15  Primeiro projeto de Execução concluído

  D1 Monitorização/avaliação de efeitos socioeconómicos do projeto
dez-15 jun-16  Lista de indicadores de análise/avaliação aprovada
dez-15 jun-16  Procedimentos a adotar internamente por cada parceiro para a recolha/envio de informação aprovados

  E1 Plano de comunicação- Sítio web do projeto
dez-15 dez-15  Primeira atualização trimestral de conteúdos
out-15 out-15  Website operacional e “on-line”

  E2 Plano de comunicação-Placards/outdoors em áreas de intervenção
dez-15 dez-15  Imagem gráfica de painéis e estrutura-tipo de placards de áreas intervenção aprovadas

  E3 na Comissão de Gestão do Projeto
dez-15 jun-16  Plano de Comunicação de Projeto aprovado na Comissão de Gestão do Projeto

  E4 Plano de comunicação- Trabalhos e materiais complementares
jan-16 jan-16  1º video temático para visitas com media especializados disponível
dez-15 dez-15  1º teaser de projeto lançado na internet

  E10 "Adota uma estrada", programa de educação/sensibilização ambiental com escolas do território
set-15 set-15  Início da implementação do Programa de Educação e Sensibilização em Montemor-o-Novo

  F1 Gestão do projeto
dez-15 nov-15  Presença de 2 membros da equipa de CP no kick-off meeting Europeu
ago-15 mar-16  1ª reunião da CG e nomeação de representantes na CTAG
ago-15 ago-15  1ª reunião da CP
ago-15 set-15  1ª reunião da CTAG
out-15 jun-16  1ª reunião da CA

  F2 Compilação e estruturação dos indicadores de desenvolvimentos do projeto
fev-16 abr-16  1ª atualização semestral de indicadores de desenvolvimentos do projeto colocada online

  F3 Auditoria externa
dez-15 mar-16  Adjudicação dos serviços de auditor externo do projeto a um ROC certificado



Realização de indicadores
(até 29 Fevereiro 2016)



A.1- Uso de PH’s 



Uso de PH’s alagadadas



A.1 Base de dados geral

• 49 camadas 
de informação 
geográfica

• 89318 
ocorrências de 
fauna



A.1 Mapa de Conectividade para gineto



A.2 Base de dados atropelamentos

Nº Total ~ 42000 indivíduos incluídos em 26 ordens e ~190 espécies 
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A.1- Monitorização 
Atropelamentos



A.3 Licenciamento de sinal de trânsito



A.3 Projetos de Execução



E.1 Página web

https://lifelines.uevora.pt/

https://lifelines.uevora.pt/
https://lifelines.uevora.pt/


E.2 Imagem Gráfica
(placards/outdoors)



E.4 Plano de comunicação. materiais complementares

• https
://mapserver.uevora.pt/owncloud/index.php/s
/YlhUiUiax0O2aNn

1º video temático para visitas com 
media especializados 

1º teaser de projeto lançado na internet
https://vimeo.com/154970523

https://mapserver.uevora.pt/owncloud/index.php/s/YlhUiUiax0O2aNn
https://mapserver.uevora.pt/owncloud/index.php/s/YlhUiUiax0O2aNn
https://mapserver.uevora.pt/owncloud/index.php/s/YlhUiUiax0O2aNn
https://vimeo.com/154970523
https://vimeo.com/154970523


E.10 Adota uma estrada



A.1 e C.7. Proposta de localização de medidas



A.1 e C.8. Dados de base para 
medidas de conservação



C.8. Proposta de localização de medidas



OBRIGADO!!!
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