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Mensagem da Direção Nacional
A presente Direção Nacional tomou posse em Maio de 2018, por três anos, de acordo
com os Estatutos, tendo dado prioridade, no primeiro ano, sobretudo à continuidade
dos compromissos assumidos no passado pela LPN.
Procurou-se também integrar o trabalho realizado em 2018 nas linhas estratégicas
apresentadas a sufrágio no ato eleitoral de 2018, ou seja incrementar a participação
pública da LPN em matérias ambientais, contribuir para a conservação da natureza e
dos recursos naturais e promover uma cidadania ativa e informada.
Assim, manteve-se o esforço na realização de atividades de Educação e
Sensibilização ambiental, tendo atingido um número considerável de participantes
(entre professores, associados e alunos) nas várias atividades desenvolvidas em todo
o país.
Na área da Formação, para além dos cursos e workshops desenvolvidos a partir do
Centro de Formação Ambiental em Lisboa, estabeleceram-se parecerias que se
esperam duradouras com entidades públicas e privadas para organização de cursos “à
medida”.
Em 2018, o projeto LIFE Charcos chegou formalmente ao seu término. Este projeto
permitiu focar este habitat muito pouco conhecido e destaca-se entre outros resultados
a implementação de medidas de gestão do habitat em 26 charcos temporários da
Costa Sudoeste graças à assinatura de 21 protocolos de colaboração com
proprietários locais.
Os outros dois projetos LIFE (LIFE IMPERIAL e LIFE SARAMUGO) foram prorrogados
para respetivamente junho de 2020 e outubro de 2019.
Em 2018, e na sequência do esforço desenvolvido no ano anterior junto do Ministério
do Ambiente, fundos provenientes do Fundo Ambiental permitiram suprir a
participação financeira da LPN em projetos de financiamento europeu não financiados
em 100%.
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1 CIDADANIA AMBIENTAL
1.1 Sensibilização, Educação e Formação Ambiental
O SEFA desenvolve na LPN acções de Sensibilização, Educação e Formação
Ambiental, tendo como objectivo promover, participar e apoiar actividades abertas a
toda a população e que contribuam de forma efectiva para a sensibilização sobre
questões ambientais.
Equipa:
Ana Sofia Ribeiro
Ana Luísa Barros
Jorge Fernandes
Raquel Santiago
Inês Paulo (Estágio curricular de Gestão do Lazer e Animação Turística da Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril);
Manuel Gouveia Silva
Raquel Alcaria
Formação Ambiental
A LPN é, desde Outubro de 2014, uma entidade formadora Certificada pela DGERT
(Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho), em três áreas de educação
e formação: 623 – Silvicultura e Caça; 852 – Ambientes Naturais e Vida Selvagem e
859 – Protecção do Ambiente – Programas não classificados noutra área de formação.
É ainda uma entidade formadora acreditada pelo CCPFC (Conselho Cientifico
Pedagógico de Formação Contínua) para formação contínua de professores.
Durante 2018 a LPN promoveu 18 cursos certificados pela DGERT, 6 cursos para
professores acreditados pelo CCPFC e 2 workshops.
FORMAÇÃO 2018
Nome do Curso

Data

Formador

Formação Certificada pela DGERT
Curso IBFM | 15h

12/14.01.2018

Maria do Carmo Tavares Silva

Curso Sesimbra critérios, vantagens OV | 6h

11.05.2018

Catarina Gonçalves

Curso FSC - AVC | 15h

19/23.04.2018

Maria do Carmo Tavares Silva

Curso FSC - GFR | 6h

12.05.2018

Maria do Carmo Tavares Silva

Curso FSC - Norma | 15h

.09.2018

Maria do Carmo Tavares Silva

Curso FSC - Norma | 15h

8/9.11.2018

Maria do Carmo Tavares Silva

Curso de Parasitas - Sesimbra

30.10.2018

Susana Ferreira

Curso de Parasitas - Portimão

20/21.12.2018

Susana Ferreira

Curso de Parasitas - Peniche

13.11.2018

Susana Ferreira

Curso de Parasitas - Aveiro

4.12.2018

Susana Ferreira

Curso de Parasitas - Póvoa de Varzim

17/18.12.2018

Susana Ferreira

Curso de Identificação de Pescado - Sines

22.11.2018

João Correia

Curso Identificação de Pescado - Lagos

27/28.08.2018

João Correia

Curso Identificação de Pescado - Aveiro

7.09.2018

João Correia

Curso Identificação de Pescado - Nazaré

25/30.10.2018

João Correia

Curso Identificação de Pescado - Póvoa de Varzim

11/12.10.2018

João Correia

Curso de Poda | 15h

23/24.11.2018

Rui Tujeira
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Curso de Cogumelos | 15h

14/15/16.12.2018

Helena Machado e Marta Ferreira

Formação acreditada pelo CCPFC
Curso "Portugal é Mar" | FProf.

16.02.2018

Equipa DGPM

Curso "MAR: Mudar, Agir e Replicar" | FProf.

29.02.2018

Equipa DGPM

Curso "Portugal é Mar" | FProf.

23.05.2018

Equipa DGPM

Curso "MAR: Mudar, Agir e Replicar" | FProf.

28.04.2018

Equipa DGPM

Curso "O Oceano em sala de aula" | Fprof

20.11.2018

Equipa DGPM

28.11.2018

Equipa DGPM

Curso "Portugal é Mar" | FProf.

Workshops
Workshop Biodiversidade MU | 6h

12.05.2018

Nuno Curado

Workshop "Alimente o seu corpo enquanto cuida do
Ambiente" | 3h

30.09.2018

Ricardo Lopes

Educação Ambiental
No âmbito da Educação Ambiental, durante o ano letivo 2018/2019, a LPN promoveu
várias atividades do seu programa educativo com escolas e deu continuidade aos
projetos “Despertar pela Natureza”, “ECOs-Locais” e ao projeto “Natureza para
Todos”.
Em 2018, a LPN manteve parceria com várias instituições (públicas e privadas) no
âmbito da educação ambiental, tendo dinamizado várias atividades com escolas e com
instituições de ensino, dentro e fora do período escolar, focando temas associadas à
proteção da natureza e preservação do ambiente. No total dinamizaram-se atividades
com cerca de 870 alunos desde o pré-escolar ao secundário, envolvendo-se perto de
40 professores.
Em 2018, o SEFA promoveu ainda uma semana de Ocupação de Tempos Livres nas
férias da Páscoa para cerca de 15 alunos (entre os 6 e os 12 anos) em parceria com a
EPAL. Apesar de ser um projeto-piloto, abriu uma nova abordagem ao público infantojuvenil, possibilitando a sua replicação no futuro.
Sensibilização Ambiental
Ao nível da Sensibilização Ambiental o SEFA desenvolve projetos continuados, que
tentam focar um tema ou publico em concreto, e ações mais pontuais, que pretendem
abranger diversos segmentos da população geral e várias temáticas ambientais.
A LPN participa em muitas outras ações de sensibilização ambiental, desde a
participação em feiras, a realização de debates, ações de sensibilização e/ou palestras
em escolas, peddy papers em áreas naturais, sensibilização nas praias e ações de
voluntariado.
Em 2018, o SEFA esteve em representação da LPN no Seminário Eco-escolas da
ABAE em Guimarães, no Seminário do Coastwatch do GEOTA em Mafra, na
Ecomostra do Eco-escolas 2018 em Pombal, na Ecomostra do programa educativo de
Oeiras e nas Jornadas Pedagógicas da ASPEA em Setúbal, atingindo cerca de 4850
participantes, essencialmente professores e educadores ou técnicos de educação.
No sentido de promover a consciencialização do público para a conservação da
natureza foram promovidas 8 saídas de campo, atingindo cerca de 230 participantes.
- Descoberta do Museu Municipal de Odrinhas e o Estado de Saúde da Floresta (27 de
Março)
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- Do rasto das trilobites ao voo da Águia Imperial - Caminhando num espaço de
património natural e cultural no Geoparque Naturtejo (12 de Maio)
- Fósseis ao Virar da Esquina - Um percurso urbano de Paleontologia em Almada (27
de Maio)
- Embarque com o barco Bote Leão- Estuário do Tejo um Laboratório de Educação
Ambiental - Uma viagem Geológica e de Biodiversidade no estuário do Tejo (7 de
Julho)
- Caminhando entre o Tejo e o Sado (30 de Setembro)
- Navegando e Caminhando ao encontro do património Natural do Seixal (6 de
Outubro)
- Geomonumentos de Lisboa (13 de Outubro)
- O caso da Serra de Carnaxide – SOLO (6 e 13 de Dezembro)
Estas saídas são equiparadas a ações de curta duração, acreditadas pelo CCPFC,
para a formação contínua de professores.
No seguimento da parceria com o Pingo Doce há já vários anos, foi criada em 2018
uma campanha designada “Amar o Mar” que teve duas edições de limpezas de praia a
nível nacional, uma durante a época balear (Maio/Junho) e outra entre outubro e
novembro. No total foram promovidas cerca de 19 ações de limpeza de norte a sul do
país, envolvendo as várias autoridades locais nesta iniciativa. No total da iniciativa
atuaram cerca de 565 participantes e recolheram-se perto de 2 toneladas de resíduos.
Paralelamente foram ainda promovidas outras ações de voluntariado, entre elas a
limpeza da praia Fonte da Telha com os funcionários do Banco de Portugal, a limpeza
de resíduos e espécies exóticas no Parque Florestal de Monsanto com escoteiros da
Lourinhã e a remoção de espécies exóticas invasoras na Serra da Arrábida com os
funcionários da Navigator, envolvendo um total de 135 participantes.

1.2 Campanha ESTÁ TUDO CONECTADO:
Trata-se de um campanha nacional de mobilização cívica e promoção da cidadania
ambiental pela preservação da Floresta, desenvolvida pelo Rock in Rio Lisboa em
parceria com a LPN e com o apoio do FSC Portugal.
A Campanha teve início em Maio de 2018 e término com a implementação do projecto
“Está tudo conectado”.
Engloba várias iniciativas que visam sensibilizar, informar e gerar a participação activa
e consciente dos cidadãos na recuperação e preservação da floresta e das diferentes
formas de vida que lhe estão associadas, como elementos indispensáveis no nosso
quotidiano, na nossa vida.
Mais informações em https://www.lpn.pt/pt/cidadania-ambiental/projetos/rock-in-rioestatudoconectado e www.estatudoconectado.pt
Equipa
Manuel Gouveia Silva
Raquel Alcaria
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
•

•

Contributos para a criação de plataforma agregadora de conteúdos onde os
cidadãos têm informação sobre projetos de conservação florestal de várias
dimensões e abrangência geográfica. Já disponível online em
www.estatudoconectado.pt.
Contributos para a criação da música “Respirar” da autoria de Agir, Carolina
Deslandes e Diogo Piçarra (receitas da comercialização em plataformas
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•

•

•

•

digitais dos primeiros seis meses reverteram para o projeto “Está Tudo
Conectado”).
Participação na edição 2018 do Rock in Rio Lisboa com a presença de um
stand no recinto do festival, para divulgação do projeto “Está tudo conectado” e
promoção institucional.
Implementação do projeto “Está tudo conectado”, em parceria com o FSC
Portugal: “Está tudo conectado” é um projeto de aproximação à floresta através
da mobilização dos cidadãos a nível nacional para a sua preservação, criando
uma ligação emocional e um sentido de reconhecimento e valorização da
floresta. Inclui um conjunto de atividades que vão desafiar cidadãos de todas
as gerações à implementação de medidas que trarão de volta a espaços
florestais que os rodeiam elementos importantes das nossas florestas. A
implementação do projeto, prevista para o Outono de 2018, sofreu um atraso.
Contudo, até ao final de 2018:
Desenvolveram-se contactos para a promoção de cinco encontros regionais
para a implementação do projeto, direcionando preferencialmente para
produtores florestais locais, apostando na qualidade da sua intervenção;
Selecionaram-se bosques e manchas florestais representativas da flora e
vegetação nativas de norte a sul de Portugal continental e que ou tenham já
bons exemplos de gestão ou que tenham grande potencial, devido aos valores
naturais aí existentes, para a exemplificação da boa gestão, e para quem este
projeto faça a diferença no alcance desses objetivos locais e de potencial
replicabilidade regional.

1.3 Projeto Centro de Interpretação para a Lagoa de Óbidos
Proj. ref. 268-430, Orçamento Participativo Portugal 2017 – Ciência
Projeto do Orçamento Participativo Portugal (OPP), coordenado pela LPN em parceria
com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, a Câmara Municipal de Óbidos e o
Conselho da Cidade – Associação para a Cidadania, que visa a criação de um Centro
de Interpretação para a Lagoa de Óbidos (CILO).
O Centro de Interpretação para a Lagoa de Óbidos apresenta-se como um instrumento
para a descoberta, valorização e transmissão do património natural e histórico-cultural
da Lagoa de Óbidos, contribuindo para a proteção deste sistema lagunar de
reconhecida importância ecológica e para o desenvolvimento local sustentável.
Partilhado pelos municípios das Caldas da Rainha e de Óbidos, o CILO consistirá num
conjunto de estruturas, equipamentos e outras valências informativas e interativas
disponíveis ao redor da lagoa. Através de um conceito inovador, dinâmico e de
proximidade, convidará o visitante a um maior contacto com a paisagem, as
comunidades locais e suas atividades tradicionais, por meio de ações educativas, de
ciência cidadã, experimentação e turismo de natureza ordenado.
Mais informações em https://www.lpn.pt/pt/cidadania-ambiental/projetos/centro-deinterpretacao-para-a-lagoa-de-obidos
Equipa
Ana Rita Martins
Inês Machado
Maria Lopes
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
•

Auscultação local: realização de duas sessões de informação sobre o projeto
(a 21/06/2018 na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha e a 25/09/2018
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•
•

•
•
•

em Óbidos); produção de um relatório com levantamento das principais
preocupações, expectativas e sugestões das comunidades locais;
Levantamento de informação e produção de conteúdos;
Desenvolvimento de parceria com o programa “Memória para Todos” do
Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas (Universidade Nova de Lisboa) para a recolha, organização e
divulgação do património histórico-cultural das comunidades locais da Lagoa
de Óbidos;
Criação da identidade do centro de interpretação;
Negociação de protocolo de partilha de espaço para criação do centro de
interpretação;
Reuniões com vários agentes locais para desenvolvimento das acções
previstas ao abrigo do projeto.

1.4 Turismo da Natureza sustentável em Rede Natura 2000
Esta iniciativa, criada no seio da Comunidade EDP, visa a promoção de experiências
de turismo de visitação de natureza sustentável em áreas da Rede Natura 2000 e
pretende dar a conhecer os valores naturais destas áreas classificadas,
proporcionando experiências que irão aumentar o conhecimento sobre os mesmos e
despertar a curiosidade por comportamentos mais adequados para os proteger.
Pretende-se ainda incentivar e desenvolver parcerias qualificadas com empresas
locais que assumam um compromisso com a preservação de espécies e habitats, a
valorização dos territórios e a promoção do desenvolvimento local sustentável nestas
importantes áreas frequentemente procuradas por turistas além-fronteiras mas pouco
conhecidas da nossa população.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
Promoção de experiência de turismo de visitação de natureza na área de Rede Natura
2000 “SIC Costa Sudoeste”, para divulgação dos Charcos Temporários Mediterrânicos
(habitat 3170*).
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2 CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
2.1 Projeto LIFE Charcos, Conservação
temporários na costa sudoeste de Portugal

de

charcos

Os Charcos Temporários Mediterrânicos constituem um dos mais notáveis e
singulares habitats de água doce da Europa e são considerados um habitat prioritário
pelo Anexo I da Diretiva Europeia Habitats (92/43/CEE) (habitat 3170*). Para além do
importante papel na conectividade com outros habitats de água doce, a diversidade de
vida existente num charco temporário é muito elevada, e geralmente superior à que se
pode encontrar noutras zonas húmidas como, por exemplo, lagoas permanentes ou
cursos de água. Muitas das espécies que albergam são consideradas raras e
ameaçadas, quer a nível europeu, quer a nível global.
O Projeto LIFE Charcos - “Conservação de Charcos Temporários na Costa Sudoeste
de Portugal" (LIFE12NAT/PT/997), visou a conservação dos Charcos Temporários
Mediterrânicos no Sítio de Importância Comunitária (SIC) da Costa Sudoeste (Rede
Natura 2000).
O Projeto LIFE Charcos teve início em Julho de 2014 e terminou a 30 de setembro de
2018. Este projeto foi coordenado pela LPN e contou com a participação dos seguintes
Beneficiários Associados: a Universidade de Évora (UÉvora), a Universidade do
Algarve (UAlg), a Câmara Municipal de Odemira (CMO) e a Associação de
Beneficiários do Mira (ABM).
Com este projeto foi possível efetuar um contributo significativo para a conservação da
natureza em Portugal, aumentando o conhecimento sobre os valores naturais do SIC
da Costa Sudoeste e demonstrar as boas práticas de gestão necessárias para a
conservação dos charcos temporários.
Equipa
Rita Alcazar (tempo parcial)
Artur Lagartinho
Edgar Gomes
Cristina Baião
Maria Lopes (tempo parcial)
Entre outros resultados deste projeto destaca-se o seguinte:
• Caraterização biológica e ecológica dos charcos temporários do SIC da Costa
Sudoeste (presença de 248 espécies de plantas, 10 das 19 espécies de
anfíbios de Portugal, 6 das 12 espécies de Crustáceos Grandes Branquiópodes
de Portugal, 17 das 26 espécies de morcegos de Portugal, 2 micromamíferos);
• Cartografia georreferenciada, avaliação do estado de conservação e
elaboração de propostas de gestão do habitat para 133 Charcos Temporários
do SIC da Costa Sudoeste (88,6 ha), disponibilizada às autoridades nacionais
envolvidas na conservação da natureza (ICNF, GNR, CCDR);
• Estabelecimento de critérios de avaliação do estado de conservação para os
Charcos Temporários do SIC da Costa Sudoeste, contribuindo para
cumprimento de Portugal do Artigo 11 e 17 da Diretiva Europeia Habitats
(monitorização e avaliação do estado de conservação dos habitats e das
espécies periódica);
• Estabelecimento de 21 Protocolos de Colaboração para a implementação e
demonstração de medidas de gestão do habitat em 26 charcos temporários do
SIC da Costa Sudoeste (20% dos charcos temporários do SIC, numa área de
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•

•
•
•

•

27,5 ha que corresponde a 31% da área abrangida pelo habitat);
Demonstração de medidas de gestão do habitat 3170*: controlo do pastoreio,
melhoria da cintura externa, controlo de vegetação arbustiva e de vegetação
invasora, reposição da tipografia, sementeira e plantação de espécies dos
charcos, translocação de plantas prioritárias, melhorar a conetividade com a
instalação de barreiras de encaminhamento, construção de pequenas represas
e de abrigos para a fauna;
Constituição e manutenção de um banco de germoplasma na Universidade de
Évora;
Implementação de um Centro de Visitação para os Charcos Temporários e de
percursos pedestres;
Organização do Seminário em colaboração com o European Pond
Conservation Network e a Society of Wetland Scientists, com a participação de
120 pessoas incluindo a Secretária Geral da Convenção Ramsar das Nações
Unidas;
Sensibilização para a conservação deste habitat milenar e das espécies
emblemáticas que lhe estão associadas através de :
o Produção de diversos materiais de comunicação (conto infantil,
manuais de boas práticas, autocolantes, folhetos, guia das espécies,
pastas, painéis, jogo da glória, jogos virtuais);
o Realização de atividades de educação ambiental nas escolas (128
apresentações, 91 saídas de campo para visitar os charcos
temporários, 13 sessões de leitura do conto infantil, realização de 4
peças de teatro), que envolveram mais de 3000 alunos, de 149 turmas
de 26 escolas.
o Realização de saídas de campo, apresentações em diversos fóruns,
eventos e reuniões.

Durante o ano de 2018 destacam-se as seguintes atividades realizadas no âmbito do
Projeto LIFE Charcos:
• Realização de diversas atividades de coordenação e gestão global do projeto,
incluindo reuniões de parceiros (Comissão Executiva) e de diversas reuniões
de trabalho individuais com todos os parceiros ao longo do ano (financeiras e
técnicas);
• Organização e acompanhamento da Visita de Acompanhamento efetuada
pelos técnicos da Equipa Externa (NEEMO) e da Comissão Europeia;
• Preparação do Relatório Final do Projeto para a Comissão Europeia (técnico e
financeiro);
• Dinamização do website em português e inglês (com 2738 seguidores) e do
Facebook do Projeto (com 2745 seguidores e mais de 560 publicações nesta
Rede Social);
• Publicação de várias notícias, artigos, entrevistas, boletins informativos entre
outros materiais de comunicação difundidos pelos vários meios de
comunicação social;
• Realização de diversas atividades de sensibilização e promoção da Rede
Natura 2000,
• Dinamização da Rede de Custódia “Guardiões dos charcos temporários” com
produção de vários materiais de comunicação quer em português quer em
inglês, com 35 adesões confirmadas.
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•
•
•
•
•
•
•

Instalação do centro interpretativo dos charcos do sudoeste alentejano com
percurso circular, exposição fotográfica e passeios guiados às escolas da
região;
Elaboração de conteúdos e produção dos painéis do Projeto;
Atividades de Educação Ambiental no concelho de Odemira e Vila do Bispo
Desenvolvimento e acompanhamento da produção de 3 jogos virtuais sobre a
conservação dos Charcos Temporários, produção e edição da narração áudio;
Apoio à monitorização das comunidades biológicas para avaliação do impacte
das ações de gestão do habitat efetuadas;
Elaboração do guião e revisão do vídeo promocional do Projeto;
Ações de formação para técnicos e professores;
Preparação do Plano Pós-LIFE

2.2 Projeto LIFE Saramugo, Conservação do Saramugo
(Anaecypris hispanica) na bacia do Guadiana (Portugal)
O saramugo (Anaecypris hispanica) é um pequeno peixe nativo da família dos
ciprinídeos, uma espécie endémica do setor meridional da Península Ibérica (bacia do
rio Guadiana e do rio Guadalquivir). Em Portugal verifica-se um declínio continuado,
estimando-se que esta espécie tenha decrescido cerca de 50% nos últimos 10 anos.
Em Portugal, o saramugo está classificado como “Criticamente em Perigo” e a nível
mundial como “Em Perigo”.
O Projeto LIFE Saramugo tem como objetivo melhorar a situação populacional do
saramugo através de ações concretas de gestão no seu habitat de ocorrência em
Portugal, assim como ações de sensibilização e educação ambiental, nomeadamente
nos Sítios de Importância Comunitária (SIC) da Rede Natura 2000 de São Mamede,
Moura/Barrancos e Guadiana.
Com início em julho de 2014 e conclusão prevista para outubro de 2019 é coordenado
pela LPN e tem como Beneficiários Associados a UÉvora, a AQUALOGUS e o ICNF.
A Somincor é cofinanciadora deste projeto e em 2018 teve ainda o apoio do Fundo
Ambiental do Ministério do Ambiente e da Transição Energética.
Este projeto representa assim um contributo significativo para a conservação da
natureza e a proteção da biodiversidade ameaçada em Portugal.
Equipa:
Sónia Fragoso
Hugo Lousa
Natasha Silva
Maria Lopes (tempo parcial)
Rita Alcazar (tempo parcial)
Durante o ano de 2018 destacam-se as seguintes atividades realizadas no âmbito do
Projeto LIFE Saramugo:
•

Realização de diversas atividades de coordenação e gestão global do projeto,
incluindo a realização de várias reuniões de parceiros, 1 visita da Equipa
Externa de Acompanhamento dos Projetos LIFE, a produção de 1 Relatório de
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•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Progresso para a Comissão Europeia e a solicitação de um Pedido de
Alteração Substancial para uma prorrogação do prazo de execução;
Planeamento de medidas de gestão concreta de habitat, assinatura de 6
Protocolos de Colaboração com proprietários e elaboração de Projetos de
Execução dessas medidas;
Concretização de 5 medidas de gestão concreta do habitat: 1) construção 1
dispositivo de contenção peixes exóticos na barragem do Tasnal; 2) plantações
na margem da ribeira do Murtigão junto à Coutada dos Frades e junto ao
Baldio do Rabo de Coelho para requalificação do habitat ribeirinho em troços
com ocorrência de saramugo; 4) remoção de canas com estabilização de
taludes e plantações na ribeira do Vascão junto ao Cerro das Relíquias para
requalificação da galeria ripícola junto a um pego com ocorrência de saramugo;
5) desassoreamento de um troço da ribeira de Safareja na Herdade da
Arradinha e consequente estabilização das margens, incluindo a salvaguarda
temporária de cerca 4000 saramugos para realização da intervenção; 6)
construção de 1 barragem de aterro para abeberamento alternativo de animais
na Herdade da Contenda de forma a proteger o pego com ocorrência de
saramugos;
Elaboração do Projeto de Execução final da barreira elétrica, escolha do local
de testes in-loco e autorização do proprietário;
Monitorização da situação populacional de saramugo para avaliação da
eficácia das medidas de gestão implementadas;
Edição do conto infantil “A aventura de Sara a pequena saramugo“ e
encenação da peça teatral ”A Grande Aventura dos Pequenos Saramugos”
baseada no mesmo;
Realização de atividades de Educação Ambiental: (i) no ano letivo 2017/2018
com 17 turmas, num total de 282 alunos, de 2 estabelecimentos de ensino de 2
concelhos dos SIC Moura/Barrancos e Guadiana; e (ii) no ano letivo 2018/2019
com 4 apresentações da Peça de Teatro baseada no conto infantil a 29 turmas,
num total de 528 alunos, de 10 estabelecimentos de ensino de 2 concelhos dos
SIC Moura/Barrancos e Guadiana; e, 2 sessões de leitura do conto infantil a 2
turmas, num total de 47 alunos, em 1 estabelecimento de ensino do concelho
de Moura (SIC Moura/Barrancos);
Realização do Simpósio do Projeto “Symposium for the Conservation of
Freshwater Fish and Habitat Rehabilitation” de 27 a 29 de setembro na UÉvora,
com 80 participantes;
Apresentação do projeto em 2 eventos técnico-científicos (VII Congresso da
Sociedade Ibérica de Ictiologia em junho e Seminário LIFE Relict em
novembro), e realização de 1 saída de campo à ribeira do Vascão no âmbito do
VII Congresso da Sociedade Ibérica de Ictiologia (junho);
Atualização do website do Projeto e dinamização do Facebook (com 68 posts e
1081 “Gostos”);
Divulgação da Rede de Custódia em Notícias, posts e informação no site do
Projeto (http://lifesaramugo.lpn.pt/pt/rede-de-custodia), com 41 adesões;
Publicação de artigos na Newsletter da LPN (n=9), em revistas on-line/portais
de ambiente (n=3), na rádio (n=2).

Ainda em 2018 é de realçar que a LPN ganhou a 1ª edição do Prémio Guarda-Rios,
uma iniciativa do GEOTA com votação do público, que reconheceu o trabalho
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desenvolvido pela LPN no âmbito do Projeto LIFE Saramugo como um exemplo de
boas práticas na conservação de ecossistemas ribeirinhos

2.3 Projeto LIFE Imperial, "Conservação da Águia-imperialibérica (Aquila adalberti) em Portugal"
A águia-imperial-ibérica é uma das espécies mais emblemáticas de Portugal. Ave
endémica do Mediterrâneo Ocidental (Península Ibérica e Marrocos), nidifica apenas
na Península Ibérica (cerca de 400 casais no mundo). Em Portugal deu-se o
desaparecimento da população reprodutora nos finais da década de 1970, mas desde
2003 a espécie voltou a nidificar em Portugal. Devido ao reduzido tamanho da sua
população, em Portugal está classificada como “Criticamente em Perigo” e a nível
mundial como “Vulnerável”.
O Projeto LLIFE Imperial - “Conservação da Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti)
em Portugal" pretende promover o aumento da população de Águia-imperial-ibérica de
forma a criar condições para consolidar o seu regresso e expansão em Portugal. O
LIFE Imperial visa implementar um conjunto de ações que reduzam as ameaças à
espécie, tais como a diminuição de habitat, a perturbação, a escassez de alimento, o
envenenamento, o abate e a eletrocussão em linhas elétricas.
O Projeto LIFE Imperial teve início em Julho de 2014 e decorrerá até ao final de junho
de 2020 (decorrente da prorrogação aprovada), com intervenções previstas nas ZPE
de Castro Verde, Vale do Guadiana, Mourão/Moura/Barrancos e Tejo Internacional,
Erges e Pônsul. É coordenado pela LPN e conta com a participação dos seguintes
beneficiários associados: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;
Câmara Municipal de Castro Verde; Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa; Guarda Nacional Republicana; EDP Distribuição – Energia S.A.; Sociedade
Española de Ornitologia (SEO/BirdLife) e TRAGSATEC S.A. A Altri Florestal é
cofinanciadora deste projeto e em 2018 teve ainda o apoio do Fundo Ambiental do
Ministério do Ambiente e da Transição Energética.
Este projeto representa assim um contributo significativo para a conservação da
natureza e a proteção da biodiversidade ameaçada em Portugal.
Equipa
Rita Alcazar (tempo parcial)
Paulo Marques
Liliana Barosa
Raquel Alcaria (até agosto de 2018)
Cristina Baião (após outubro de 2018)
Bruno Martins (até dezembro de 2018)
Rui Constantino (tempo parcial)
Maria Lopes (tempo parcial)
Manuel Silva (tempo parcial)
Durante o ano de 2018 destacam-se as seguintes atividades realizadas no âmbito do
Projeto LIFE Imperial:
•

•

Realização de diversas atividades de coordenação e gestão global do projeto,
incluindo reuniões de parceiros em fevereiro e setembro, da Comissão
Científica, e de diversas reuniões de trabalho individuais com todos os
parceiros ao longo do ano;
Acompanhamento da Visita de Acompanhamento com técnicos da Equipa
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•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Externa (NEEMO) e da Comissão Europeia, produção do 1 Relatório Intercalar
(técnico e financeiro) para a Comissão Europeia e a solicitação de um Pedido
de Alteração Substancial para uma prorrogação do prazo de execução;
Monitorização da produtividade dos casais durante a época de reprodução e
prospeção de novos casais, verificando-se um incremento da população
nacional de águia-imperial de 11 casais (em 2013 quando o projeto foi
candidatado) para 17 casais em 2018, o que representa um incremento
superior a 50% na população nacional da espécie em 6 anos;
Monitorização de linhas elétricas corrigidas com medidas anti-eletrocussão (27
km);
Vigilância de ninhos contra perturbação por visitação, atividades agro-silvopastoris e controlo do efeito das ondas de calor, perfazendo um total de 30
ações de vigilância em 9 territórios durante a época de reprodução e que
contribuíram para a sobrevivência de pelo menos 5 crias da espécie;
Seguimento de 2 águias-imperiais devolvidas à natureza;
Implementação de medidas de gestão de habitat, designadamente a
construção de 5 plataformas de nidificação (que contribuíram com 5 novos
juvenis para a população desta espécie) e ações de fomento de coelho-bravo;
Contactos com proprietários e gestores para o estabelecimento de Protocolos
de Colaboração para implementação de medidas de gestão do habitat
(assinados 6 Protocolos);
Dinamização do website e do Facebook do Projeto, com mais de 500
publicações e 2700 “Gostos” nesta Rede Social;
Publicação de artigos sobre a conservação da águia-imperial-ibérica e sobre o
tema dos venenos em revistas de divulgação;
Divulgação da conservação da águia-imperial em diversos congressos;
Acompanhamento do despiste de casos de envenenamento na natureza,
destacando-se o acompanhamento de 30 processos-crime (um dos quais com
julgamento em tribunal);
Realização do estudo “Eficácia da via criminal na luta contra os venenos”;
Organização de reuniões sobre a ação contra o uso ilegal de veneno;
Participação em reunião sobre a elaboração do “Plano de Ação Nacional para
a conservação da águia-imperial-ibérica”;
Realização de diversas atividades de sensibilização e promoção da Rede
Natura 2000, incluindo a participação no Festival de Sagres, aulas na
academia sénior de Serpa e Castro Verde, e batismo de voo em paramotor;
Realização do Dia Aberto em Idanha-a-Nova e em Castro Verde;
Organização do Workshop de gestão cinegética na Feira da Caça de Mértola;
Dinamização da Rede de Custódia “Guardiões da Águia-imperial”, com 42
adesões já efetuadas;
Atividades de Educação Ambiental em Mourão, Moura, Barrancos e Idanha-aNova, com a realização de sessões envolvendo 1412 alunos, perfazendo um
envolvimento com o projeto de 2800 alunos em ações de educação ambiental
realizadas pela LPN em escolas nas ZPE de intervenção do projeto.
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2.4 PROGRAMA CASTRO VERDE SUSTENTÁVEL
O Programa Castro Verde Sustentável (PCVS), iniciado em 1992, tem como principal
objetivo a conservação do ecossistema estepário, nomeadamente das aves estepárias
ameaçadas que lhe estão associadas, e a promoção do desenvolvimento sustentável
local.
Equipa:
Rita Alcazar (a tempo parcial)
Maria Lopes (a tempo parcial)
Rui Constantino (a tempo parcial)
Cátia Marques
A área de intervenção está maioritariamente concentrada na Zona de Proteção
Especial (ZPE) de Castro Verde da Rede Natura 2000 (também conhecida como
Campo Branco), embora também tenha atuação noutras regiões, nomeadamente
outras Áreas Estepárias do sul do país (ZPE do Vale do Guadiana, ZPE de Piçarras,
ZPE de Cuba, ZPE de Mourão/Moura/Barrancos).
As aves estepárias, que incluem a abetarda (Otis tarda), o Sisão (Tetrax tetrax), o
Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), a Calhadra-real (Melanocorypha
calandra), o Peneireiro-das-torres ou Francelho (Falco naumanni), o Rolieiro (Coracias
garrulus) e o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), constituem a comunidade de
aves terrestres com maior proporção de aves ameaçadas. Estas aves típicas de
agroecossistemas dependem da manutenção de áreas agropecuárias de sequeiro
extensivas, que fruto das políticas agrícolas para o desenvolvimento do regadio no
Alentejo têm diminuído muito significativamente devido à conversão para áreas com
cultivos anuais de regadio (milho) ou culturas permanentes como o olival e amendoal
intensivo. Algumas destas aves estepárias, como é o caso do sisão, tem atualmente
tendências de decréscimo populacional muito acentuado.
Entre as tarefas permanentes do PCVS está a gestão das 6 Reservas da
Biodiversidade (1812 hectares nas 6 herdades) que a LPN possui no Concelho de
Castro Verde e que constituem atualmente as Zonas Núcleo da recentemente
classificada Reserva da BIOSFERA de Castro Verde da UNESCO (classificada a 14
de junho de 2017). Como tal é essencial assegurar a adequada gestão agropecuária,
que promove o estado de conservação favorável do habitat das aves estepárias, bem
como, a manutenção do património nas herdades (incluindo a gestão do habitat para a
avifauna).
A gestão do Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG, que
funciona como a sede local da LPN em Castro Verde e como pólo de atividades de
educação e sensibilização ambiental (designadamente com escolas locais, regionais e
nacionais), acolhimento de visitantes e promoção de turismo de natureza sustentável,
é outra das tarefas principais do Programa Castro Verde.
O trabalho desenvolvido pela LPN em Castro Verde é um exemplo nacional e
internacional em que se demonstram e aplicam boas práticas de gestão para a
conservação da natureza e da biodiversidade, tendo presentes a Convenção da

15

Diversidade Biológica, a Convenção de Combate à Desertificação, a Convecção de
Combate às Alterações Climáticas e as Diretivas Europeias Aves e Habitats.

Atividades desenvolvidas em 2018:
•

Conservação e Gestão:
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Manutenção e gestão favorável das 6 Reservas da Biodiversidade (gestão
e acompanhamento das atividades agrícolas e da atividade cinegética,
manutenção de infraestruturas, entre outros);
Implementação de melhorias na gestão das Reservas da Biodiversidade
em articulação com os agricultores;
Assegurar a manutenção e o bom funcionamento do Centro de Educação
Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG);
Manutenção das colónias de Peneireiro-das-torres, com a limpeza de
ninhos;
Monitorização das espécies de aves estepárias indicadoras (censo de
primavera de Abetarda e monitorização das colónias de Peneireiro-dastorres das Reservas da Biodiversidade da LPN, censo de grous e de
milhafres-reais);
Acompanhamento e participação no processo de classificação da Reserva
da BIOSFERA da UNESCO de Castro Verde (classificação obtida a 14 de
junho de 2017) e participação no Conselho de Gestão para assegurar o
funcionamento da Reserva da BIOSFERA e implementação do Plano de
Ação em parceria com o Município de Castro Verde e com a Associação
de Agricultores do Campo Branco, incluindo a participação nas reuniões do
Comité Nacional MAB e a organização da visita do Secretário-Geral da
Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas e a atribuição do
Prémio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo;
Acompanhamento da Comissão Regional de Combate à Desertificação da
região do Alentejo, do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Castro Verde, do Conselho Cinegético Municipal de Castro Verde, do
Conselho Cinegético Municipal de Ourique, da Comissão “Montado a
Património da Unesco”, da Comissão Técnica de Acompanhamento Linhas
Elétricas e Avifauna (CTALEA) e da Unidade de Gestão do Gal Alsud da
ESDIME;
Destaca-se como igualmente importante acompanhar as Medidas
Agroambientais para a conservação das aves estepárias, designadamente
o Apoio Zonal de Castro Verde e o Apoio Zonal Outras Aves Estepárias,
através da participação nas Estruturas Locais de Apoio do Baixo Alentejo,
Alentejo Central e Costa Sudoeste;
Dar continuidade à articulação e parceria com entidades e associações
locais e regionais, que potenciem sinergias que privilegiem a sensibilização
ambiental e a melhoria das condições ambientais e do desenvolvimento
sustentável na ZPE de Castro Verde, noutras áreas estepárias ou de
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elevado valor natural no sul do país (por exemplo, no Sítio de Importância
Comunitária da Costa Sudoeste);
o

o

o

o

o

•

Apoiar ações de melhoramento de locais de nidificação de Peneireiro-dastorres na ZPE de Cuba e na ZPE do Vale do Guadiana em parceria com o
ICNF;
Participação em encontros e eventos temáticos para divulgação do
trabalho realizado pelo PCVS (Conferência CNADS sobre “Recursos
Hídricos e Agricultura num cenário de Alterações Climáticas, em Évora, e
Conferência INATEL “os ODS e a Ação Climática, em Mértola);
Acompanhamento da Visita de Acompanhamento Pós-Projeto dos Projetos
LIFE Estepárias e LIFE Peneireiro pela Equipa Externa de
Acompanhamento NEEMO para a Comissão Europeia e da Visita do
Tribunal de Contas Europeu relativamente à utilização de financiamento
comunitário para o Combate à Desertificação.
Preparação de candidaturas a projetos (Programa LIFE, Somincor, Rede
Rural Nacional, Fundo Ambiental);
Dar apoio logístico e supervisionar a boa execução de projetos da LPN que
estão sedeados no CEAVG, nomeadamente o Projeto LIFE Charcos, o
Projeto LIFE Saramugo, o Projeto LIFE Imperial e o Protocolo Avifauna,
insere-se também na atual missão do PCVS.

Educação e sensibilização ambiental:
o

o

o

o

o

Realização de atividades de Sensibilização Ambiental para o público em
geral no CEAVG e/ou na ZPE de Castro Verde;
Realização de ações de educação ambiental para escolas, incluindo:


Participação no Projeto Piloto do Ministério da Educação para a
“Promoção do Sucesso Escolar no Ensino das Ciências”
(Projeto PSE2C), integrando o ensino experimental das ciências
na aprendizagem curricular (em parceria com o Agrupamento de
Escolas de Castro Verde, o Município de Castro Verde, a
Associação de Agricultores do Campo Branco e o Instituto da
Educação da Universidade de Lisboa). Neste projeto a LPN
desenvolveu atividades experimentais para os alunos do 3º e 4º
ano sobre a fauna, o solo e a água.



Desenvolvimento e implementação do Projeto Revalorização do
Programa Educativo do CEAVG, apoiado pela Somincor;

Colaboração em atividades da Câmara Municipal de Castro Verde: 1)
Festival Entrudanças, em Entradas; 2) “Manhã da Liberdade; 3) ATL de
Páscoa e Verão;
Colaboração com a Universidade Sénior de Castro Verde: realização de
palestras ou saídas de campo mensais sobre ambiente;
Colaboração com a Associação Cortiçol com a emissão da Rubrica de
Ambiente da Rádio Castrense.
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•

Ecoturismo:
o

o

•

Acompanhamento de visitas de ecoturismo, individuais e grupos nas
Reservas da Biodiversidade da LPN, em percursos pedestres e de carro,
utilização de abrigos fotográficos e apoio na realização de almoços para
grupos de Birdwhatching no CEAVG;
O CEAVG recebeu cerca de 1200 visitantes no âmbito de atividades de
turismo (incluindo visitantes espontâneos, participantes em visitas
guiadas e almoços, utilizadores de abrigos fotográficos e grupos
organizados).

Divulgação/Comunicação:
o Preparação de notícias do PCVS para a Newsletter, Website e Facebook
da LPN e do CEAVG;

2.5 Projeto Linhas Elétricas e Aves (Protocolo Avifauna)
A mortalidade de aves por eletrocussão e colisão em linhas elétricas de média e alta
tensão tem sido alvo de numerosos estudos em diversos países, sobretudo com
espécies ameaçadas em que esta é a principal causa de mortalidade não natural
(como acontece com as águias, abetarda e sisão, por exemplo).
O Protocolo Avifauna tem permitido atuar na minimização do impacte das linhas de
distribuição de energia sobre a avifauna, com a implementação e ensaio de medidas
de correção inovadoras, tendo por base uma análise das áreas de maior relevância
para as espécies (através da elaboração de Cartas de Risco) e a avaliação da eficácia
das medidas implementadas.
O Protocolo Avifauna, estabelecido em 2003, entre a EDP Distribuição, o ICN (atual
ICNF), a QUERCUS, a SPEA e a LPN (incluída desde 2013 na sequência do Projeto
LIFE Estepárias) tem como objetivo principal assegurar linhas elétricas com impactes
reduzidos na avifauna, tendo por base a realização de estudos e a identificação de
prioridades de atuação para a correção de linhas elétricas de forma a minimizar a
ameaça da colisão e da eletrocussão de aves ameaçadas. Este projeto engloba
também o acompanhamento da LPN na CTALEA (Comissão Técnica de
Acompanhamento Linhas Elétricas e Aves).
O Protocolo Avifauna VII foi assinado em 2016, com o seu início formal em setembro
desse ano, e com data prevista de conclusão em agosto de 2018 (que por motivos
alheios à LPN apenas ficou concluído em dezembro de 2018). Durante o Protocolo
Avifauna VII, a LPN foi a ONGA responsável pela consolidação e coordenação dos
relatórios técnicos produzidos.
Equipa
Rita Alcazar (tempo parcial)
Rita Ramos
Maria Lopes (tempo parcial)
Durante o ano de 2018 destacam-se as seguintes atividades realizadas no âmbito do
Protocolo Avifauna VII:
• Acompanhamento das reuniões da CTALEA, incluindo a definição dos
critérios de correção de linhas elétricas prioritárias para correções (a aplicar
a partir de 2019);
• Identificação das linhas prioritárias para correção em 2019 e
acompanhamento das intervenções efetuadas em 2018;
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•
•
•

•

•

•

Prospeção de linhas elétricas, com visitação bimestral, tendo sido realizada
a última visita do total de 6 visitas previstas, iniciadas em 2017.
Realização do último dos três censos previstos para abetarda: realizado em
meados de fevereiro e correspondente à época de inverno.
Desenvolvimento do modelo de Carta de Risco de Colisão para abetarda
para a ZPE de Castro Verde. O modelo foi desenvolvido tendo como base
os dados das monitorizações ocorridas durante os anos de 2017 e 2018 e
ainda dados anteriores de mortalidade de abetarda na ZPE de Castro
Verde. Foram recolhidas diversas variáveis ambientais, biológicas e
relacionadas com as linhas elétricas.
Verificação dos equipamentos anti-colisão dos tipos “fitas” e “rotativos”,
para verificação da durabilidade destes equipamentos e da sua eficácia ao
longo do tempo;
Atualização do levantamento das sinalizações existentes nas linhas
elétricas da ZPE de Castro Verde, para colisão e para eletrocussão, de
modo a desenvolver um mapa-piloto de uniformização da informação SIG
entre parceiros do Protocolo Avifauna e a EDP-Distribuição.
Elaboração e compilação do Relatório Final.

2.6 Programa lince e Conservação do Abutre preto
O Programa Lince (PL), lançado em 2004, resulta de uma parceria entre a LPN e a
Fauna & Flora International (FFI). O principal objetivo do PL consiste na recuperação e
manutenção a médio/longo prazo de um corredor de áreas prioritárias de habitat
Mediterrânico adequadas para a conservação do lince-ibérico em Portugal,
nomeadamente no Sul, trabalhando principalmente ao nível do habitat e das principais
presas desta espécie, bem como na divulgação e sensibilização da população por
todo o território nacional.
Entre as atividades desenvolvidas em 2018 pelo Programa Lince destacam-se:
- Ações de conservação e monitorização em continuidade do Projeto LIFE Habitat
Lince Abutre;
- Implementação das atividades previstas no projeto POCTEP Orniturismo, de que a
LPN é parceira, incluindo a execução dos compromissos associados ao apoio
concedido no âmbito do Aviso nº 7563/2018 do Fundo Ambiental;
- Elaboração de candidaturas a financiamentos e acompanhamento de medidas de
política que afetam a conservação do lince-ibérico, abutre-preto e seus habitats.
Equipa
David Delgado (Técnico veterinário no projeto POCTEP Orniturismo)
Eduardo Santos (Coordenador executivo do Programa Lince; biólogo no projeto
POCTEP Orniturismo)
Nuno Pedroso (Co-coordenação do PL; Corpos Sociais da LPN até Maio de 2018)
Atividades de conservação da natureza e respetiva monitorização
Na sequência do Projeto LIFE Habitat Lince Abutre (terminado em 2014), que teve
como principal objetivo promover e conservar habitat adequado ao estabelecimento de
populações residentes e reprodutoras de lince-ibérico e de abutre-preto no Sudeste de
Portugal (e, no que respeita ao abutre-preto e outras aves necrófagas, no âmbito do
projeto POCTEP Orniturismo), deu-se continuidade aos esforços de conservação
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anteriormente implementados, através da execução de diferentes atividades dirigidas
ao lince-ibérico e ao abutre-preto, incluindo de monitorização.
O projeto POCTEP (INTERREG V A Espanha-Portugal) Conservação, Protecção e
Valorização do Património Ornitológico (cujo acrónimo é Orniturismo) visa a
conservação das aves necrófagas e o desenvolvimento socioeconómico sustentável
do território transfronteiriço Alentejo-Andaluzia através da promoção do turismo
ornitológico. A LPN é beneficiária associada deste projecto transfronteiriço, liderado
pela Consejería de Economía y Conocimiento da Junta da Andaluzia, iniciado em 2017
e com final previsto para Dezembro de 2019.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
• Acompanhamento, supervisão veterinária e fornecimento da Rede de campos de
alimentação para aves necrófagas gerida pela LPN no sudeste do Alentejo, no
âmbito do projeto POCTEP Orniturismo.
• Monitorização da reprodução do abutre-preto no sudeste do Alentejo no âmbito do
projeto POCTEP Orniturismo, tendo-se confirmado a nidificação de 8 casais e o
nascimento de mais dois indivíduos desta espécie na região de Moura.
• Manutenção de 23 ninhos artificiais para abutre-preto, de modo a garantir que estes
se mantêm adequados para ocupação por casais reprodutores desta espécie, no
âmbito do projeto POCTEP Orniturismo.
• Execução dos compromissos associados ao apoio de cofinanciamento do projeto
POCTEP Orniturismo concedido pelo Fundo Ambiental (para o período de 1/1/2018
a 30/11/2018) no âmbito do Aviso nº 7563/2018 “Conservação da Natureza e da
Biodiversidade - Apoio a projetos no âmbito da conservação da natureza”.
• Monitorização das tocas artificiais para lince-ibérico, através de armadilhagem
fotográfica, e acompanhamento/manutenção das medidas de recuperação de
coelho-bravo anteriormente implementadas.
Atividades de divulgação e sensibilização e desenvolvimento de parcerias e
angariação de fundos
Também extremamente importantes são as ações de divulgação e sensibilização que
o Programa Lince realiza em todo o território nacional, alertando não só para a
problemática da conservação do lince-ibérico e abutre-preto como também para a
importância da paisagem mediterrânica e da colaboração de todos. Para além disso, a
contínua busca de apoios e financiamentos para o Programa Lince é também
fundamental para que se possam continuar os trabalhos nesta temática.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
• Divulgação na Newsletter da LPN, página de Facebook e portal da LPN, das
atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Lince, contribuindo para a
disseminação das suas ações.
• Resposta a solicitações várias, com participação em reportagens e palestras, assim
como com o envio de conteúdos e materiais de divulgação e educação ambiental,
para promoção de atividades e iniciativas alusivas ao lince-ibérico e/ou ao abutrepreto, em diversos pontos do país.
• Elaboração de diversas propostas e candidaturas a fundos e apoios nacionais e
internacionais, nomeadamente em colaboração com a FFI.
• Obtenção de apoio para cofinanciamento do projeto POCTEP Orniturismo
concedido pelo Fundo Ambiental (para o período de 1/1/2018 a 30/11/2018) no
âmbito do Aviso nº 7563/2018 “Conservação da Natureza e da Biodiversidade Apoio a projetos no âmbito da conservação da natureza”.
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2.7 PROGRAMA BIODIVERSIDADE MARINHA
A missão do programa marinho da LPN é a de contribuir para a conservação dos
ecossistemas marinhos em Portugal, através da promoção de políticas para uma
pesca sustentável e para o adequado ordenamento do espaço marítimo,
particularmente das áreas marinhas protegidas, e através do desenvolvimento de
estratégias eficazes de informação e sensibilização dos cidadãos.
Áreas estratégicas
1. Pescas (em articulação com a PONG-Pesca).
2. Áreas Marinhas Protegidas e Ordenamento do Espaço Marítimo
No âmbito do meio marinho, a LPN é membro da Seas At Risk (SAR), da Plataforma
de ONG Portuguesas sobre a Pesca (PONG-Pesca), da Associação Portuguesa do
Lixo Marinho (APLM), da Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP), do Movimento
Oceano Livre, da iniciativa para os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, da
“Deep Sea Conservation Coalition”, do Concelho Consultivo para as águas ocidentais
austrais (CC.S) e do Conselho Consultivo de Aquacultura (CC.A).
Equipa
Marisa Batista
Inês Cardoso
Inês Machado
Maria Lopes
Sofia Henriques
Ana Marta Paz
Miguel Geraldes
Ricardo Pinheiro
Joaquim Neutel
Vera Freitas
Os principais trabalhos desenvolvidos ao longo de 2018 são detalhados de seguida.
• Projeto de parceria com a Seas at Risk para acompanhamento dos trabalhos
do Concelho Consultivo para as águas ocidentais austrais (CC.S).
Este projeto visa a integração das preocupações ambientais na implementação das
políticas europeias da pesca, concretizada pela participação no CC.S.
Durante 2018, a LPN participou ativamente nas reuniões de trabalho, nas reuniões do
Comité Executivo e na reunião da Assembleia Geral.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados:
Participação nas seguintes reuniões:
- CC.S ExCom, Paris, 15th February 2018
- CC.S Pelagic Working Group, Madrid, 18th April 2018
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- CC.S Traditional Working Group, Madrid, 18th April 2018
- CC.S Insular Working Group, Madrid, 18th April 2018.
- Landing Obligation Focus Group, Madrid, 17th April 2018.
- CC.S VIII & IX Areas Working Group, Madrid, 16th April, 2018.
- CC.S ExCom, 30th May 2018.
- CC.S General Assembly, Nantes, 30th July, 2018.
- Grupo de trabalho Espécies Betónicas das zonas VIII-IX, Cadiz, 30 de outubro de
2018.
- Grupo de Trabalho ICCAT e espécies pelágicas, Cadiz, 31 de outubro de 2018.
Todas as reuniões implicam um estudo, preparação individual e conjunta (entre as
ONGA). São preparadas posições e pareceres sobre o que consta no programa de
trabalhos.
• Projeto “Film: “Ecological and Sustainable management of the shellfish
harvesting on foot (EcoFilm_Shellfishing; 2016-1-PT01-KA202-022909)
O EcoFilm_Shellfishing, reunindo um consórcio de quatro países (Espanha, Itália,
Turquia e Portugal) pretendeu desenvolver um curso de formação, num formato
audiovisual, que permitisse uma fácil divulgação de noções ecológica, boas práticas e
de sustentabilidade para o sector da apanha de bivalves.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados:
-Reuniões periódicas de parceiros.
- Desenvolvimento da identidade visual do projeto e materiais de comunicação:
logotipo, manual de comunicação, website, folheto de divulgação, newsletters, filme
promocional;
- Criação de bases de dados de “stakeholders” e “utilizadores finais” do projeto
- Levantamento de riscos e impactos da atividade no ecossistema;
- Documento base com todo o conteúdo a constar na ferramenta audiovisual.
- Ferramenta audiovisual
Todas as tarefas foram executadas e o projeto encontra-se finalizado desde Dezembro
de 2018.
• Projeto “Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade marinha
das Áreas Classificadas do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina” (MARSW;
POSEUR- POSEUR-03-2215-FC-000046)
O projeto MARSW irá desenvolver um sistema de informação e monitorização da
biodiversidade marinha, na área marinha do PNSACV e SIC Costa Sudoeste, que
permitirão monitorizar o estado de conservação das espécies e habitats que aí
ocorrem. O resultado final será um Geoportal (SIMARSW) e modelos de monitorização
que serão uma base forte de informação para uma gestão e conservação adequadas e
a longo prazo.
Durante 2018 o projeto sofreu alguns atrasos relativamente ao previsto.
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Principais atividades desenvolvidas:
- O contrato para prestação de serviços de cartografia física foi concluído e os
resultados finais entregues à LPN em 30 de novembro de 2018.
- A prestação de serviços para consultoria científica decorreu dentro do estabelecido
no caderno de encargos: foram produzidos conteúdos para a 1ª newsletter e relatório
síntese da biodiversidade marinha do PNSACV. Tiveram início todos as atividades
científicos adjudicadas (terão continuidade para 2019);
- Foram desenvolvidos cadernos de encargos para a contratação dos principais
materiais de Comunicação do Projeto (concurso a abrir em 2019);
- Foi desenvolvida a imagem do projeto;
- Foi desenvolvido caderno de encargos para contratação de empresa para execução
do Geoportal que será o principal produto final do projeto, a base do Sistema de
Informação que está a ser criado (concurso a abrir em 2019).

• Projeto “Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade marinha
das Áreas Classificadas da Arrábida” (INFORBIOMARES; POSEUR- POSEUR03-2215-FC-000047)
O projeto INFORBIOMARES tem por objetivo organizar um sistema de informação e
monitorização (SIM) que permita responder às necessidades de avaliação da
conservação e medidas de gestão e ordenamento da biodiversidade na área marinha
protegida do Parque Natural da Arrábida (Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha). Este
SIM será uma ferramenta de apoio à avaliação continuada do estado de conservação
de espécies e habitats classificados.
Durante 2018 o projeto sofreu alguns atrasos relativamente ao previsto.
Atividades desenvolvidas:
- A prestação de serviços para consultoria científica decorreu dentro do estabelecido
no caderno de encargos: foram produzidos conteúdos para a 1ª newsletter e relatório
síntese da biodiversidade marinha do PNSACV. Tiveram início todos as atividades
científicos adjudicadas (terão continuidade para 2019) e também algumas das ações
de comunicação;
- Foram desenvolvidos cadernos de encargos para a contratação dos principais
materiais/meios de Comunicação do Projeto (concurso a abrir em 2019);
- Foi desenvolvida a imagem do projeto;
Atividades desenvolvidas em comum aos dois projetos financiados pelo POSEUR:
MARSW e INFORBIOMARES):
- Foi desenvolvido caderno de encargos para contratação de empresa para execução
do Geoportal que será o principal produto final do projeto, a base do Sistema de
Informação que está a ser criado (concurso a abrir em 2019).
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- Preparação do primeiro workshop conjunto dos projetos MARSW, INFORBIOMARES
e OMARE.
- Reuniões de articulação com SNIMAR (IPMA), ICNF e projeto OMARE.
• Projeto “Making Marine Protected Areas work in Europe”
O objetivo do projeto é conseguir que cinco países europeus, Croácia, Dinamarca,
França, Irlanda e Portugal, protejam efetivamente todas as suas Áreas Marinhas
Protegidas contra o impacto de atividades humanas. O projeto incidirá particularmente
nas atividades de pesca e terá como prioridade a criação de zonas de exclusão de
atividades mais impactantes (e.g. pesca de arrasto de fundo).
O projeto é liderado pela Seas at Risk e teve início em 1 de outubro de 2018. Os
parceiros são Client Earth, Marine Conservation Society e mais quatro ONG (uma de
cada país).
As principais atividades desenvolvidas até dezembro de 2019 foram:
•
•
•
•
•

•
•

Preparação e participação na primeira reunião de projeto (entre LPN, SAR e
FNE): 1 de outubro, Bruxelas.
Participação em reunião de trabalho para preparação da campanha “Our Blue
Lung”: 2 de outubro, Bruxelas.
Segunda reunião de projeto: 8 de novembro, Bruxelas
Colaboração na criação, preparação e implementação da campanha “Our Blue
Lung” (liderada pela Seas at Risk)
Participação em Workshop organizado pela Seas at Risk Making MPAs work in
Europe, 7 e 8 de novembro. A LPN participou no workshop tendo preparado
ponto de situação da implementação de Áreas Marinhas Protegidas em
Portugal, para apresentação aos restantes participantes
Primeiros trabalhos para definição da Estratégia de Advocacy a implementar no
projeto
Preparação de aspetos iniciais para o relatório de “Caracterização do Ponto de
Situação da implementação de AMP em Portugal”

• Site management and partner support in Maio, Cape Verde
- Fase 1 – (Março de 2018)
- Criar uma rede de contactos institucionais em Cabo Verde,
- Fazer um ponto de situação sobre o estado de implementação das Areas Marinhas
Protegidas;
- Agendar reuniões fundamentais para que esse ponto de situação fosse o mais
preciso possível;
- Fazer em conjunto com um elemento do FFI uma deslocação de uma semana à
cidade da Praia para maximizar a informação obtida com os contactos chave;
- Elaborar um relatório desse trabalho que foi enviado ao FFI,
- Fase 2 – junho a dezembro de 2018
Com base nas propostas e conclusões da fase um, a 2ª fase teve por objetivo
trabalhar junto do Governo de Cabo Verde para chamar a atenção para a importância
e urgência da implementar as AMPs em Cabo Verde. O projeto terminaria com um
evento dedicado às AMPs de Cabo Verde, na cidade da Praia. A LPN foi responsável
pela coordenação do projeto, com responsabilidades gerais compartilhadas com a FFI.
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As principais atividades desenvolvidas foram:
- Contratação e coordenação do trabalho de uma pessoa em Cabo Verde para dar
apoio nas atividades locais;
- Planeamento do projeto;
- Preparação da logística para realização do evento;
- Preparação de estratégia para envolvimento do Governo de Cabo Verde;
- Reuniões de preparação com entidades locais, nomeadamente Direção Geral de
Ambiente;
- Preparação de cartas e organização de reuniões com diversos stakeholders e
entidades do Governo;
- Reuniões de articulação com FFI;
- Preparação de concept notes: Evento sobre AMP e workshop de análise dos planos
de ordenamento;
- Foram elaborados relatório intermédio e relatório final;
- Projeto foi concluído sem realização dos eventos (por razões alheias à LPN).
• Outros objetivos, atividades e participação em grupos de trabalho
- Participação ativa nas ações da Plataforma de ONG portuguesas sobre a pesca
(PONG-Pesca)
Durante 2018, a LPN participou ativamente na preparação, implementação e análise/
divulgação de resultados da maioria das iniciativas da PONG-Pesca, tendo liderado
algumas delas. Salientam-se as seguintes:
- Reuniões da Comissão de Acompanhamento da Sardinha Ibérica e preparação dos
documentos necessários às reuniões;
- Reuniões com alguns partidos políticos com assento na Assembleia da República
(e.g. “Os Verdes”, PCP, PAN);
- Reuniões com Diretores Gerais (DGRM e DGPM);
- Reuniões com Secretário de Estado das Pescas e Ministra do Mar;
- Evento A ciência na gestão das pescas – esclarecer e aproxima
- Preparação de parecer de resposta à Primeira Consulta Pública do Plano de
Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo português;
- Seminário sobre controlo e monitorização nas pescas e FEAMP
- Encontro de ONGA ibéricas, em Lisboa
- Preparação de Comunicados de Imprensa emitidos pela PONG-Pesca:
• PONG-Pesca, em parceria com o IPMA, organiza evento “A ciência na gestão
das pescas – esclarecer e aproximar” 4-06-2018
• ‘Arraial com carapau’ celebra o Dia Mundial dos Oceanos 5-06-2018
• Organizações ambientalistas ibéricas do meio marinho reuniram em Lisboa
para unir esforços por oceanos saudáveis e pescas sustentáveis 12-06-18
• PONG-Pesca pede respeito pelos pareceres científicos e apela à aprovação
um plano de recuperação da sardinha ibérica 13-07-2018
• PONG-Pesca dá parecer negativo ao PSOEM 1-8-2018
• Coligação C6 e Plataforma PONG pesca defendem nova Consulta Pública no
Porto de Setúbal, 23-10-2018
• DGRM e PONG-Pesca organizam seminário sobre controlo e monitorização
nas pescas e FEAMP, 30-11-2018
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•

•

Associações de defesa do Ambiente aplaudem decisão de continuar o
processo de criação de Áreas Marinhas Protegidas mas ficam na expectativa
sobre a capacidade do Governo para a sua implementação – 16-11-2018
Oportunidades de Pesca 2019 – Ministros das pescas da UE optam por
estagnar trajetória e comprometem fim da sobrepesca em 2020 – 19-12-2018

No seio da PONG-Pesca foram igualmente preparados Pareceres e Consultas
Públicas:
a) Proposta de Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo português –
julho de 2018 b) EDITAL N.º 03/2018 TUPEM: pedido de autorização para instalação
de uma unidade experimental de aquacultura que visa a avaliação do crescimento do
Salmão do Atlântico (Salmo salar) – Julho de 2018
c) EDITAL N.º 04/2018 TUPEM: pedido de autorização para instalação de uma
unidade experimental de aquacultura que visa a avaliação do crescimento do Salmão
do Atlântico (Salmo salar) – setembro de 2018
- Participação ativa na divulgação e criação de conteúdos na área do mar, em
cooperação com o CEFA
- Propostas e candidaturas a novos financiamentos:
Foram iniciados trabalhos para criação de várias candidaturas, nomeadamente nas
seguintes temáticas:
- Conservação dos Sítios de Interesse comunitário (âmbito Life 2018)
- Caracterização da Pesca artesanal
- Consumo Sustentável de Pescado
- Uma nova cultura de consumo para a mitigação das alterações climáticas em
Portugal
Foram concretizadas (e aprovadas) duas propostas:
- Áreas Marinhas Protegidas: Make European MPA work, em parceria com a
Seas at Risk;
- Site management and partner support in Maio, Cape Verde, em parceria com
Fauna and Flora International
- Participação no Conselho Consultivo de Aquacultura
O Conselho Consultivo é formado por um comité executivo, assembleia geral e 3
grupos de trabalho:
Grupo de Trabalho de aquacultura de peixes (WG1); Grupo de Trabalho de
aquacultura de moluscos (WG2); Grupo de trabalho para assuntos transversais
(WG3). E a LPN está representada na Assembleia Geral, e nos 3 grupos de trabalho,
tendo participado em quase todas as reuniões ocorridas em 2018.
Todas as reuniões implicam trabalho preparatório de recolha e análise da informação,
assim como discussões por email entre as reuniões.
Os trabalhos desenvolvidos tiveram ainda a participação de:
Maria Lopes – trabalho administrativo relacionado com os projetos e atividades
desenvolvidas;
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Inês Machado e Ana Rita Martins – apoio na divulgação no website e Facebook da
LPN.
Até maio de 2018 todos os trabalhos tiveram a participação de Ana Marta Paz (DN).

2.8 Quinta da Moenda, Raízes para o Futuro
Equipa:
Samuel Vieira
É no concelho de Vila Nova de Poiares, na região do Pinhal Interior Norte, que
encontramos a Quinta da Moenda - uma propriedade com cerca de três hectares,
atravessada pela ribeira de Poiares, e que em 2008 foi doada à LPN para fins de
utilidade pública. Resultado do trabalho desenvolvido pelo grupo de voluntários do
Núcleo da LPN da zona Centro, a Quinta da Moenda é hoje conhecida como o
"Refúgio Biológico de Vila Nova de Poiares" e um dos poucos núcleos de espécies
típicas da floresta nativa da região.
Em 2018, mantiveram-se nesta propriedade um conjunto de intervenções silvícolas
próximas da natureza, com o objetivo de recuperação da vegetação autóctone.
De forma a captar financiamento para a implementação de um projeto de
demonstração e replicação de medidas de boas práticas para a promoção da floresta
autóctone na região do Pinhal Interior, e de promoção da criação de barreiras naturais
ao avanço de incêndios, foram elaboradas várias candidaturas a prémios e linhas de
financiamento privadas.
Resultado de um convite que nos chegou por via de um associado, para apresentação
de propostas para mecenato, este projeto merecerá em 2019 o apoio da iniciativa
Rotary Run, nesta sua 3ª edição com o tema “Pelo Futuro da Floresta”.
À semelhança dos anos anteriores, em 2018 a Quinta da Moenda voltou a ser palco
de visitas de estudo de alunos universitários da Escola Superior Agrária de Coimbra.
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3 ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS
A LPN continua a acompanhar temas relacionados com a política ambiental a nível
nacional e internacional.
Equipa
Membros das Direções Nacionais
Técnicos da LPN
A LPN participou assim em diversas reuniões relativas ao tema do diclofenac (fármaco
de uso pecuário letal para os abutres).
Foram igualmente continuados os trabalhos junto dos Grupos de Trabalho
Biodiversidade e de Agricultura do European Environmental Bureau (EEB).
Na área marinha, para além dos trabalhos já referidos em conjunto com a PONGPesca e no seio do Conselho Consultivo de Aquacultura, a LPN Integrou o grupo de
trabalho para a designação de uma rede de áreas marinhas protegidas (GT AMP),
criado pela Senhora Ministra do Mar. Este grupo de trabalho conta com a participação
de investigadores de todo o país, entidades governamentais dos Açores, Madeira e
Continente e ONGA, com participação em reuniões do grupo de trabalho sobre este
tema, e finalização do relatório final
A LPN acompanhou igualmente o processo de desenvolvimento do Plano de Situação
para o Ordenamento do Espaço Marítimo, bem como a implementação da Rede
Natura 2000 no mar, tendo participado em 3 workshops de preparação dos Planos de
Gestão para os SIC Costa Sudoeste, Arrábida, Peniche-Santa Cruz e Sintra Cascais.
Teve igualmente participação ativa nos trabalhos do Grupo do Mar (grupo Consultivo
do Conselho Estratégico do Parque Natural da Arrábida).
A LPN é igualmente membro da Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP), no seio
da qual participou sobretudo na revisão de conteúdos para comunicados de imprensa
(12) cartas e outros textos.
Ainda na Área Marinha, a LPN entregou Pareceres para:
• PROPOSTA PLANO GESTÃO - SICs Maceda - Praia da Vieira e Costa
Sudoeste – agosto de 2018
• EDITAL N.º 05/2018/TUPEM: Imersão de materiais arenosos limpos ou com
contaminação vestigiária no delta do estuário do Sado – Outubro de 2018
• Terminal do Barreiro: Terminal portuário a localizar na margem esquerda do rio
Tejo, avançando para o rio a partir da frente ribeirinha do Parque Empresarial
do Barreiro – dezembro de 2018
• Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos
– dezembro de 2018
A LPN continua também a ser um membro ativo e dinâmico da Aliança para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tendo a co-coordenação com a PONGPesca do Grupo de Partes Interessadas “ONG e a liderança e dinamização do Grupo
de Trabalho associado ao ODS15 – Proteger a Vida Terrestre, numa estreita relação
com os embaixadores deste ODS.
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4 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO GERAL DA
ASSOCIAÇÃO
A Administração e Gestão Geral compreendem os processos administrativos,
organizativos e financeiros de gestão (contas e relatórios contabilísticos, financeiros e
de atividades), a coordenação dos grupos de trabalho e dos técnicos, o atendimento
geral, os contactos com os associados e a coordenação das respostas a solicitações
externas e a articulação entre a Direção Nacional, os técnicos, os Núcleos e as
Delegações. Compreende também a gestão e manutenção do espaço da Sede
Nacional e respetivo Jardim.
Equipa
Maria Lopes
Manuel Gouveia Silva
Inês Machado
Vera Freitas
Membros das Direções Nacionais e restantes Técnicos
A Associação contou em 2018 com uma média de 25 técnicos, repartidos entre a Sede
em Lisboa e o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho em Castro Verde.
Em 2018, destacaram-se principalmente dois marcos importantes na vida da
Associação:
No dia 28 de julho de 2018, a LPN festejou o seu 70º aniversário e, e em
reconhecimento do seu trabalho intergeracional ao longo destas sete décadas em prol
do Ambiente, da Conservação da Natureza e da Sustentabilidade, a LPN foi, no dia 30
de julho de 2018, agraciada com o galardão de Membro Honorário da Ordem da
Instrução Pública, por Sua Excelência o Presidente da República, durante a
cerimónia de Imposição de Condecorações no Palácio de Belém.
Como já referido, a LPN foi galardoada pelo Prémio Guarda Rios 2018, pelo trabalho
desenvolvido no âmbito do projeto LIFE Saramugo.
Em 2018 registou-se a inscrição de 93 novos associados, verificando-se assim um
ligeiro aumento em relação ao ano anterior. Ainda que com resultados que se
reconhece aquém do necessário, continuou-se a procurar recuperar associados e
manter a sua fidelidade.
Em 2018, a página web da LPN foi totalmente renovada, numa perspetiva de melhoria
da imagem da Associação e de interatividade simplificada.
Em 2018, foram produzidas e enviadas aos associados e público em geral 22
newsletters e emitidos 28 comunicados de imprensa.
A LPN foi referida cerca de 300 vezes ao longo de 2018 nos meios de comunicação
social.
A vida da Associação foi também marcada pela elaboração de novos Estatutos
(disponíveis em www.lpn.pt), onde se destacam a reafirmação da necessidade de uma
reaproximação aos núcleos e delegações da LPN.
No ano de 2018, foram iniciados contactos para levar a atuação da Associação mais a
Norte. Foram assim feitos contatos com a Câmara Municipal de Montalegre para a
criação de um protocolo de parceria com o Município centrado na conservação e boa
gestão da floresta nativa nos baldios do Parque Nacional da Peneda-Gerês e na
replicação noutras manchas florestais do concelho, mas que abranja também outras
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áreas da conservação, da cidadania ambiental e do ecoturismo, em vista à eventual
assinatura de um protocolo semelhante ao Programa “Castro Verde Sustentável”,
adaptado à realidade montanhosa do noroeste.
Foram também desenvolvidos contactos com a Câmara Municipal de Gaia, numa
perspetiva de desenvolvimento de um projeto de valorização socio-ecológica das
Ribeiras de Gaia, e iniciados contactos no Minho, em especial nos concelhos com
áreas de elevado valor conservacionista, para potenciar uma parceria em ações
conjuntas de interesse local na conservação da natureza e população;
Em 2018 a LPN submeteu candidaturas, isoladamente ou em parceria, a diferentes
fontes de financiamento e prémios, designadamente:
• “Make Europe Sustainable for All” (sub-granting scheme, lot 2), com o tema
para 2018 “Luta contra desigualdades” (não aprovada)
• AGIR, Prémio REN’18 - Preservação do Património Natural (finalista, não
aprovada)
• Orçamento Participativo Portugal 2017, na área da Ciência - execução do
projeto ref.ª 268 “Centro de Interpretação para a Lagoa de Óbidos” (aprovada)
• Prémio Floresta e Sustentabilidade
• Prémio Gulbenkian Sustentabilidade (não aprovada)
• Candidatura transnacional ao Programa LIFE, subprograma Ambiente, na área
prioritária “Governança e Informação em Matéria de Ambiente” - tópico do
projeto “Natureza e Biodiversidade - Rede Natura 2000” (1ª fase / Nota
conceptual, aprovada)
• Fundo Recomeçar, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a Quinta da
Moenda (aprovada)
A LPN contou ainda com o apoio dedicado de muitos voluntários para todas as suas
atividades, a quem quer deixar um agradecimento público.
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5 CENTRO DE ESTUDOS E ATIVIDADES ESPECIAIS
(CEAE-LPN)

O CEAE-LPN dedica-se a atividades com carácter simultaneamente científico e
desportivo em meio natural, com destaque para a Espeleologia. Acessoriamente
desenvolve atividades em montanha, rios e mar.
Equipa: 38 espeleólogos ativos
João Miguel Dias Joanaz de Melo, Pedro Manuel Oliveira Lourenço da Silva Pinto,
Patrícia Carneiro Pinheiro Veloso, Pedro Campos Rodrigues da Costa, Paulo
Fernando Passos Camelo, João Pedro de Sousa Carita Frade, Timóteo Miguel
Azevedo Mendes, Filipe Manuel das Neves Ferreira, António Miguel Portugal Galvão,
Hélio Nuno Pereira Frade, André da Silva Reis, Maria do Rosário Cardoso Fernandes,
José Sérgio de Sousa Barbosa, Raul Pires Pedro, Rebeca Sousa Magalhães Duarte
Martins, Andrea Cristina Carlos de Caldas Gonçalves, Ana Catarina Rodrigues
Veríssimo, Andreia Sofia da Conceição Monteiro, Ana Margarida Pontes da Silva
Augusto, Nuno Rodrigo Cidraes Vieira, Fernando Alberto Fidalgo Pires, Sara Antunes
Pires, Pedro Miguel Mestre Ferreira, Daniela da Paz Anselmo, Marco Filipe da Palma
Rocha Messias, Rui Filipe de Almeida Simões, Sandra Isabel Ferreira Guerreiro, Filipa
Joana Lourenço Menezes, Marcos André dos Santos Mesquita, Rui Fernando Reis
Pedrosa Franco, Duarte José Borralho Braga, Sandrina Silva Simões, Luís Filipe
Pereira Prazeres Ramos, Cláudia da Conceição Ferreira da Cruz, Luís Filipe Costa de
Sousa, Pedro Miguel Ferreira de Araújo dos Santos, Luís Miguel Mateus Gens dos
Santos, Marco Eugene Nunes.
Direção do CEAE: João Joanaz de Melo (coordenador-geral), Pedro Silva Pinto
(coordenador da seção de espeleologia), Andreia Monteiro (tesoureira), Filipe Neves
(secretário).
Actividades e resultados
Exploração espeleológica
Projeto “Fatuk-kuak hosi Timor Lorosa’e”. Projecto conjunto CEAE-LPN, AAUAv, CIES
e GPS (Portugal) e Juventude Hadomi Natureza (Timor). Dois espeleólogos do CEAE
participaram nesta expedição em Setembro 2018, que envolveu 5 espeleólogos
portugueses e 6 elementos timorenses (espeleólogos em formação). Foi continuada a
exploração das grutas do município de Ainaro, iniciada em 2016 e 2017. Foram
exploradas 4 novas grutas e continuada a exploração de 3 grutas já conhecidas,
incluindo o primeiro mergulho espeleológico em Timor. As dificuldades logísticas, que
limitaram a capacidade de trabalho. Identificação de pontos problemáticos em termos
de poluição das águas subterrâneas e ações de sensibilização ambiental.
Projeto Buraco Roto. Ações de monitorização, em especial a deslocação de areias, e
preparação da campanha de 2019 com a identificação de pontos prometedores de
exploração.
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Projeto Algar Improvável. Continuação da exploração do Algar Improvável (S. Bento,
PNSAC), descoberto pelo CEAE em Abril de 2016. Poucos resultados este ano;
projeto em aberto.
Projeto Algar dos Carvalhos. Identificada nova possibilidade de exploração com
potencial de continuação no Algar dos Carvalhos (Mendiga, PNSAC).
Projeto Malhada de Dentro. Exploração e registo fotográfico 360° do Algar da Malhada
de Dentro (N. Sra. das Misericórdias, PNSAC)
Projeto Algar dos Alfinetes (Algar do Ameixa). Redescoberta (Abril 2018) e exploração
do Algar dos Alfinetes (Algar do Ameixa) até aos -162 m, freguesia de Fátima. É neste
momento o algar mais profundo conhecido na Serra de Aire.
Projeto Almonda. Projeto conjunto CEAE-LPN com SAGA, CIES, GPS, NEL, WIND,
NE-AAUA e NEC. Realizadas atividades de prospeção, desobstrução e equipagem de
vias.
Projeto Marão. Projeto liderado pelo GPS com colaboração do CEAE-LPN, apoiado
pela J.F. Campanhó. Exploração, desobstrução e topografia de grutas e minas,
concelho de Mondim de Basto. Projeto em curso.
Atividades diversas de prospeção e exploração não integradas em projetos de
continuidade.
Formação
38º Curso de Iniciação à Espeleologia (nível II FPE). Outubro de 2018, três fins de
semana 13-28 Outubro 2018. 4 formandos, 3 aprovados.
Descoberta da Espeleologia (nível I FPE). Um curso: 5 Maio 2019, 16 participantes.
Projeto espeleo-socorro. Em 2018 foram feitos três exercícios de espeleo-socorrro,
coordenados pelo CEAE com participação de elementos de outros grupos.
Conservação da natureza e cooperação inter-associativa
Monitorização de morcegos. Continuação da colaboração como o ICNF (protocolada
através da FPE), através do apoio técnico às actividades de monitorização das
colónias de morcegos cavernícolas.
Projeto pedreiras. Série de iniciativas com vista a prevenir impactes das pedreiras e
desenvolver ações de sensibilização. Em 2018 a atividade principal foi a preparação
de pareceres sobre:
a) Estudo de impacte ambiental do “projeto integrado do núcleo de exploração de
pedreiras de Pé da Pedreira” (concelhos de Porto de Mós e Santarém),
subscrito conjuntamente pela LPN, GEOTA, FPE, GPS e GEM, Janeiro 2018;
b) Estudo de impacte ambiental da ampliação da pedreira do Cadimo (concelho
de Porto de Mós), subscrito conjuntamente pela LPN, GEOTA, FPE e GEM,
Março 2018.
Federação Portuguesa de Espeleologia (FPE). Em 2018 o CEAE representou a LPN
na FPE com diversos cargos: presidente da Mesa da AG e membro do conselho
científico (J. Joanaz de Melo), vice-presidente da Direcção e coordenador do grupo de
trabalho de espeleo-socorro (Sérgio Barbosa), tesoureiro (Fernando Pires), suplente
da Mesa da AG (Andreia Monteiro), vice-presidente da Comissão de Ensino (Pedro S.
Pinto). Pertencem ao CEAE-LPN três dos dezasseis elementos do Corpo de Monitores
da FPE (J. Joanaz de Melo, Pedro S. Pinto e Sérgio Barbosa).
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RELATÓRIO DE CONTAS 2018

Relatório de gestão do exercício de 2018
Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos, a Direção Nacional da Liga para a
Protecção da Natureza (LPN) submete à apreciação da Assembleia geral o Relatório de
Gestão e Contas referente ao exercício de 2018.
Fazem parte deste Relatório e Contas de 2018:
• As Demonstrações Financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados por Natureza,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Alterações de Capitais
Próprios no período 2018, o Anexo às Demonstrações Financeiras a 31 de Dezembro
de 2018
• O Parecer do Conselho Fiscal;
• A Certificação Legal das Contas.
A LPN tem as Contas de 2018 certificadas pela MAZARS & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE
REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA.
As Contas da LPN de 2018 devem ser analisadas tendo em consideração o Relatório de
Atividades de 2018, que reflete o trabalho desenvolvido nas áreas em que a associação atua e
onde desenvolve ações e projetos.
O quadro profissional da LPN era constituído, no final de 2018, por 27 colaboradores
profissionais e um Professor destacado pelo Ministério da Educação. A LPN conta ainda com o
apoio dedicado de muitos voluntários para todas as suas atividades, a quem agradece
publicamente.
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
O ano de 2018 foi um ano de desafios para a LPN, com alguma tensão interna na associação,
que culminou com a demissão da Direção Nacional eleita em março de 2018, demissão
ratificada em março de 2019 sem que a associação tivesse conseguido apresentar
atempadamente o presente relatório à Assembleia de Associados.
As presentes contas foram preparadas pela empresa de contabilidade ACCOUNTING
NEWGEST II, LDA., empresa que foi contratada no final de 2019, após terem sido detetados
erros e incorreções nas contas preparadas anteriormente.
Após uns meses de preparação, o ano de 2018 foi o ano em que os projetos POSEUR
MARSW e INFORBIOMARES tiveram um arranque significativo, com a contratação, por meio
de Concurso Público Internacional de Consultoria Científica para a concretização dos objetivos
de ambos os projetos. Infelizmente a entidade gestora do POSEUR decidiu uma correção
financeira de 5% sobre o montante da despesa elegível da contratação realizada no âmbito do
projeto INFORBIOMARES Em consequência, a LPN viu-se forçada a utilizar 37 600€ de fundos
próprios para poder executar o projeto.

Em termos de atividades de cidadania ambiental, notou-se um aumento na procura da
atividade formativa e salientam-se as atividades em parceria com o Rock in Rio, que permitiu
dar alguma visibilidade à associação, bem como o Projeto financiado pelo Orçamento
Participativo Portugal, para a criação do Centro de Interpretação para a Lagoa de Óbidos.
De salientar também que apesar de o número de associados se ter mantido sensivelmente
semelhante ao ano anterior, observou-se um aumento no valor total das quotizações, fruto
sobretudo da regularização de quotas em atraso, associada à organização das eleições dos
órgãos sociais desse ano.
Em 2018, fruto do esforço desenvolvido no ano anterior, a LPN beneficiou de fundos
provenientes do Fundo Ambiental para apoio aos 3 projetos LIFE em curso e ao projeto
POCTEP Orniturismo.
Nas tabelas 1 e 2 são apresentados as principais variações de Proveitos e Gastos
relativamente a 2017.
Tabela 1. Evolução dos proveitos
2018

2017

Quotas de associados

23 390,90 €

18 628,84 €

Subsídios à exploração

1 166 524,67€

338 125,72€

Outros rendimentos e ganhos

230 252.92 €

507 172,54

Na rubrica Subsídio à exploração, encontram-se entre outros, os pagamentos já referidos do
Fundo Ambiental (248 018,87€) mas também o pagamento intercalar da Comissão Europeia
(425 090,80€) para financiamento do projeto LIFE Imperial, bem como a comparticipação
financeira do POSEUR nos projetos MARSW e INFORBIOMARES (493 415,00€).
Embora se verifique uma diminuição na rubrica de Outros rendimentos e ganhos, convém
referir que o valor dos donativos recebidos em 2018, incluídos nessa rubrica, foi
substancialmente superior em comparação com o ano anterior, passando de cerca de
46 500,00€ a um pouco mais de 150 000€.
Nesta rubrica está também incluído o valor de Consignação do IRS que a LPN recebeu pela
primeira vez em 2018 (11 952,00€).
Notou-se também um aumento da procura da oferta formativa da LPN, e as atividades na área
da sensibilização e educação ambiental, totalizando em 2018 receitas no valor de 47 767,60€.
Os rendimentos provenientes das Herdades da LPN em Castro Verde mantiveram-se estáveis,
tal como já tem vindo a acontecer nos anos anteriores.

Tabela 2. Evolução dos Gastos
2018

2017

Fornecimentos e serviços externos

943 284,02€

190 580,56 €

Gastos com o pessoal

544 004,54€

530 201,79 €

5 343,05€

10 377,30 €

Outros gastos

Quanto aos gastos (Tabela 2), o aumento verificado na rubrica de Fornecimentos e serviços
externos explica-se, em grande parte, pela contratação no âmbito dos projetos do POSEUR
MARSW e INFORBIOMARES, dos serviços necessários à execução de ambos os projetos
(704 261€).
Na rubrica Outros gastos, encontram-se entre outros, os valores referentes às quotizações
pagas pela LPN a outras Associações (IUCN, EEB, SAR, CCSud, AAC, FSC e CPADA), os
impostos de selo relativos às viaturas da LPN
Proposta de aplicação de resultados
O resultado líquido do exercício é negativo em 155 332,52.
A Direção Nacional recomenda que o valor do Resultado Líquido do Exercício seja aplicado
para resultados transitados.
Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança Social
À semelhança dos anos anteriores, a LPN não tem valores em dívida à Autoridade Tributária e
Aduaneira nem ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, nem a quaisquer outras
entidades públicas.
Evolução previsível da atividade
Por razões de ordem técnica, foi solicitada à Comissão Europeia a prorrogação dos projetos
LIFE Imperial e LIFE Saramugo, até, respetivamente, 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro
de 2019. Assim, a tranche final de cofinanciamento da Comissão Europeia relativa a esses dois
projetos, só será recebida em 2020, pelo que será necessário continuar a desenvolver esforços
na contenção de despesas e na angariação de fundos, através de parcerias credíveis, do
pagamento das quotas dos associados e da captação de novos associados, para além do
apelo a donativos, patrocínios e mecenato de maneira a não pôr em causa a execução dos
projetos nem a vida da Associação e o seu património.
Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
A pandemia de COVID-19 que se encontra em curso é uma doença respiratória aguda causada
pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). A doença foi
identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China,
em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro. Acredita-se
que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham

principalmente ligações ao Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que também
vendia animais vivos.
A Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia que poderia atingir todos os
continentes.
Dado que a prevenção da doença passa sobretudo pelo isolamento social e hábitos de higiene
redobrados, como a lavagem frequente das mãos, ainda não se conseguem estimar a nível
local ou mundial quais serão os efeitos desta pandemia. No entanto, estima-se que irão incluir
uma instabilidade social e económica, fecho temporário de estabelecimentos nomeadamente
de ensino e lojas que não vendam produtos de primeira necessidade.
A situação atual vai, inevitavelmente, impactar na atividade de todas as empresas no mundo. A
Liga para a Protecção da Natureza também será atingida, nomeadamente no que respeita ao
volume de donativos recebidos, frequência de visitas às instalações da LPN, nomeadamente
ao Centro de Educação Ambiental de Castro Verde e às herdades em Castro Verde,
decorrente da contenção de custos de algumas empresas e à quarentena imposta no País.
Acreditamos que os efeitos negativos podem vir a ser compensados com outras oportunidades.
A Liga para a Protecção da Natureza tem consciência de toda a incerteza que envolve a atual
conjuntura, mas, em nome da transparência que sempre defendeu junto de todos os seus
Associados, não podia deixar de mencionar a sua visão sobre a situação atual por este evento
subsequente.
A Direção da Liga para a Protecção da Natureza, no entanto, não quer deixar de mencionar
que não espera que esta situação afete substancialmente a sua atividade principal, dado que a
mesma é financiada fundamentalmente por subsídios de entidades Europeias que tem
incrementado politicas de natureza ambiental, que certamente também vão reforçar o papel da
LPN nas suas áreas de atuação. A Direção continua, no entanto, a avaliar e implementar todas
as medidas mitigadoras do risco para a sua atividade.
A Direção continua a manter a aplicação do pressuposto da continuidade na preparação das
suas demonstrações financeiras.
Considerações finais
Às empresas e entidades que honraram a LPN com o seu apoio, muito agradecemos a
confiança depositada.
A todos os colaboradores que contribuíram, com o seu profissionalismo e dedicação, para o
bom desenrolar das iniciativas e desenvolvimento de projetos de Conservação da Natureza e
de Sensibilização, Educação e Formação Ambiental, a Direção Nacional deseja expressar o
seu maior agradecimento.
Lisboa, 30 de Abril de 2020
A Direção Nacional da LPN
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

LPN – Liga Para a Protecção da Natureza
BALANÇO
(Montantes expressos em Euros)

Rubricas

Notas

31-12-2018
(1)

31-12-2017
(2)

Variação %
(1)-(2)

ACTIVO:
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Outros activos financeiros

2 321 282.37
-

2 395 397.17
-

5 528.43

3 505.44

2 326 810.80

2 398 902.61

32 821.35
38.45
35 301.15
443 490.36
834 316.77

105 841.85
6.52
10 552.09
509 004.54
752 237.12

1 345 968.08

1 377 642.12

2.30%

3 672 778.88

3 776 544.73

2.75%

Resultados transitados
Outras variações no capital próprio

1 486 121.53
1 253 581.33

1 457 156.70
1 307 200.84

(1.99%)
4.10%

Resultado líquido do período

(155 332.52)

28 964.83

636.28%

Total do Capital Próprio

2 584 370.34

2 793 322.37

141 680.57
15 596.60
365 575.14
565 556.23

21 421.21
25 384.34
272 060.86
664 355.95

(561.40%)
38.56%
(34.37%)
14.87%

1 088 408.54

983 222.36

(10.70%)

Total do Passivo

1 088 408.54

983 222.36

(10.70%)

Total do Capital Próprio e do Passivo

3 672 778.88

3 776 544.73

Activo corrente:
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outros créditos a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

6
7
8

9
11
9
12
4

Total do Activo

3.09%
(57.71%)
3.01%
68.99%
(489.72%)
(234.54%)
12.87%
(10.91%)

CAPITAL PRÓPRIO:

7.48%

PASSIVO:
Passivo corrente:
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outras dívidas a pagar

O CONTABILISTA CERTIFICADO

10
11
12
10

2.75%

A DIREÇÃO

2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

LPN – Liga Para a Protecção da Natureza
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
(Montantes expressos em Euros)

Rendim entos e Gas tos
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Outros rendim entos
Outros gastos

Notas
13
17
14
15
16
16

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)
Gastos/revers ões de depreciação e de am ortização

6

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares s uportados
Resultado antes de impostos (EBT)
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

O CONTABILISTA CERTIFICADO

16
16

31-12-2018
(1)

Variação %
(1)-(2)

31-12-2017
(2)

23 390.90
1 166 524.67
(943 284.02)
(544 004.54)
230 252.92
(5 343.05)

18 628.84
338 125.72
(190 580.56)
(530 201.79)
507 172.54
(10 377.30)

(25.56%)
(245.00%)
(394.95%)
(2.60%)
54.60%
48.51%

(72 463.12)

132 767.45

154.58%

(83 022.89)

(103 801.48)

(155 486.01)

28 965.97

153.79
(0.30)

(1.14)

(155 332.52)

28 964.83

-

-

(155 332.52)

28 964.83

20.02%
636.79%
73.68%
636.28%
636.28%

A DIREÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

LPN – Liga Para a Protecção da Natureza
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
(Montantes expressos em Euros)

Rubricas

Notas

31-12-2018
(1)

31-12-2017
(2)

Variação %
(1)-(2)

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

293 449.37
(1 161 500.66)
(384 670.07)
(1 252 721.36)
(73 918.97)
203 159.82
(1 123 480.51)

964 379.25
(424 961.52)
(433 529.05)
105 888.68
(3.44)
(1 883.97)
104 001.27

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Sub sídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

1 166 524.67
1 166 524.67

(1 559.97)
3 125.97
13.76
1 579.76

100.00%
(37 217.21%)
100.00%
(73 741.89%)

11 952.58

295 129.07

95.95%

27 082.91
39 035.49

295 129.07

86.77%

82 079.65
752 237.12
834 316.77

400 710.10
351 283.72
752 237.12

79.52%
(114.14%)
(10.91%)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Doações
Pagamentos respeitantes a:
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

O CONTABILISTA CERTIFICADO

69.57%
(173.32%)
11.27%
1 283.06%
(2 148 707.27%)
10 883.60%
1 180.26%

A DIREÇÃO
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NOTA INTRODUTÓRIA
NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
A LPN – Liga para a Protecção da Natureza, pessoa colectiva nº 501.604.693 é uma organização nãogovernamental de ambiente (Onga), fundada em 1948. É uma associação sem fins lucrativos com
estatuto de utilidade pública. Tem como objecto principal da sua actividade a conservação do património
natural e da diversidade das espécies ecossistemas.
NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações da Associação, a partir dos livros e registos contabilísticos, organizados e elaborados de
acordo com as Normas do Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”), regulado pelos seguintes
diplomas legais:
Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho (“Sistema de Normalização Contabilística”), que altera o DecretoLei n.º 158/2009, de 13 de julho, com alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010, de 23 de agosto, e
demais Portarias e Avisos que comtemplam os instrumentos contabilísticos a aplicar:
•

Portaria n.º 220/2015 , de 24 de julho (Modelos de Demonstrações Financeiras);

•

Aviso n.º 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura Conceptual);

•

Aviso n.º 8256/2015, de 29 de julho (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro);

•

Aviso n.º 8258/2015, de 29 de julho (Normas Interpretativas);

•

Portaria n.º 218/2015, 23 de julho (Código de Contas);

Em todos os aspetos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação foram utilizadas as Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro (“NCRF”) que integram o SNC. As demonstrações financeiras
foram

elaboradas

utilizando

os

modelos

das

demonstrações

financeiras

acima

referidos,

designadamente, o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das
alterações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo. As alterações introduzidas
pelo Decreto-lei n.º 98/2915 e pelo demais avisos e portarias aplicáveis, não produziram qualquer
impacto quantitativo nas demonstrações financeiras da Empresa, traduzindo-se apenas no acréscimo de
divulgações a efetuar no anexo às demonstrações financeiras, bem como na alteração da designação
e/ou agregação de saldos e transações na divulgação de algumas rubricas das demonstrações
financeiras.
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NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Activos fixos tangíveis
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados,
pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de
bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em
anos):
Edifícios e outras construções: 10 a 50
Equipamento Básico: 2 a 15
Equipamento de Transporte: 2 a 10
Equipamento Administrativo: 2 a 10
Outros Activos Tangíveis: 5
Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual
de um activo, é revista a depreciação desse activo de forma prospectiva para reflectir as novas
expectativas.
Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias
significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que
incorridos. Os dispêndios com inspecção e conservação dos activos são registados como gasto.
As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do activo fixo tangível são determinadas
como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate,
sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”.
Imparidade dos activos
À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que
indiquem que o montante pelo qual o activo se encontra registado possa não ser recuperável, é
efectuada uma avaliação de imparidade dos activos fixos tangíveis e intangíveis.
Sempre que o montante pelo qual o activo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é
reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados na rúbrica
“'Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) ”, ou na rúbrica “Imparidade
de dívidas a receber (perdas/reversões) ”, caso a mesma respeite a activos não depreciáveis.
A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda
líquido é o montante que se obteria com a alienação do activo, numa transacção entre entidades
independentes e conhecedoras, deduzido dos custos directamente atribuíveis à alienação. O valor de
uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso
7

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

continuado do activo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para
cada activo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa
à qual o activo pertence.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se
conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A
reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica supra
referida. A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria
reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse
registado em exercícios anteriores.
Custos de empréstimos obtidos
Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do
exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo.
Instrumentos financeiros
i) Clientes
Os principais saldos de clientes registados nesta rubrica dizem respeito ao reconhecimento do rédito de
contractos de venda de pastagem das herdades detidas pela LPN a diversos agricultores.
Sempre que existe risco de tais montantes não serem liquidados é registada a respetiva imparidade.
ii) Empréstimos e contas a pagar não correntes
Os empréstimos e as contas a pagar não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, são
registados no passivo pelo custo.
iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
Imposto sobre o rendimento
O gasto relativo a “Imposto sobre o rendimento do período” representa apenas o cálculo das tributações
autónomas incidentes sobre as despesas com deslocação em viatura própria dos colaboradores da LPN.
Rédito
As receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são
reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou
pagas.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas
são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou “Outras contas a pagar ou a receber”.
Julgamentos e estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adoptou certos pressupostos e estimativas
que afectam os activos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções
efetuadas pelo órgão de gestão foram efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à
data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transacções em curso.
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As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas nas demonstrações financeiras incluem: i)
vidas úteis dos activos fixos tangíveis e intangíveis; ii) análises de imparidade, nomeadamente de contas
a receber, e iii) provisões;
As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das
demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados
e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo
previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que
ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de
resultados de forma prospectiva.
NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Caixa e depósitos bancários” apresenta os valores seguintes:

Caixa e seus Equivalentes
2018
Depósitos à ordem
108 316,77
Outros depósitos bancários 726 000,00
834 316,77

2017
76 237,12
676 000,00
752 237,12

NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não ocorreram quaisquer alterações
de políticas contabilísticas ou alterações significativas de estimativas, nem foram identificados erros
materiais que devessem ser corrigidos.
NOTA 6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

As rubricas com maior relevância são os Terrenos (€ 1.656.440,62) e Edifícios e outras construções (€
1.542.073,83). Estas duas rubricas do ativo estão diretamente ligadas à atividade principal da LPN
nomeadamente aos projectos que a LPN desenvolveu e desenvolve com diversos parceiros em Castro
Verde nomeadamente na protecção do Peneireiro das Torres e Lince Ibérico.
A generalidade destes investimentos está enquadrada na actividade da LPN e nos projectos que tem
vindo a patrocinar, tendo estes investimentos sido realizados com o recurso a subsídios a fundo perdido
concedidos pela EU e por diversas entidades nacionais ou a doações para os propósitos da instituição.
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os movimentos registados na rubrica
ativos fixos tangíveis, foram como segue:
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NOTA 7. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os movimentos registados na rubrica
Ativos intangíveis, foram como segue:
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NOTA 8. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 a Entidade apresentava o seguinte:

NOTA 9. CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

As rubricas de clientes e outros créditos a receber durante os exercícios findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017 é conforme segue:

NOTA 10. FORNECEDORES E OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

As rubricas de fornecedores e outras dívidas a pagar durante os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2018 e 2017 é conforme segue:
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NOTA 11. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

A rubrica de Estado e outros entes públicos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
2017, é conforme segue:

NOTA 12. DIFERIMENTOS

Na gestão dos projetos em que a LPN está envolvida, é usual que os custos e os rendimentos dos
projectos não coincidam com o exercício em que são recebidos ou pagos. Deste modo, a LPN procede a
uma avaliação de cada projecto de modo a estimar os custos e os rendimentos a reconhecer em cada
exercício de modo a dar cumprimento às regras de especialização dos exercícios, conforme mencionado
na Nota 3.
As rubricas de Diferimentos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, são
conforme segue:
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NOTA 13. RÉDITO

A rubrica de Rédito durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, é conforme segue:

13

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

NOTA 14. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017, é conforme segue:

NOTA 15. GASTOS COM O PESSOAL

A rubrica de Gastos com o pessoal durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, é
conforme segue:

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o número médio de pessoas ao serviço da Empresa, foi de 25.
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NOTA 16. OUTROS RENDIMENTOS E OUTROS GASTOS

As rubricas de Outros Rendimentos e Outros Gastos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017, é conforme segue:

Outros rendimentos

Acções de Formação
Protocolos
Donativos
Formação e Conferência
Reconhecimento de Subsídios
Manutenção De Actividades Agricolas

2018
63 436.72
26 563.05
20 806.10
58 716.35
22 650.00

2017
8 905.00
269 257.77
46 455.18
13 495.81
99 378.19
25 692.50

Overheads

36 080.70

23 407.72

-

20 580.37

2 000.00

-

230 252.92

507 172.54

Outros
Alienações

Outros Gastos

Impostos Indirectos
Taxas
Correcções relativas a períodos anteriores
Quotizações - Outras
Multas fiscais
Outros

2018
1 076.49
1 953.20

2017
2 199.12
1 536.19

236.15

1 927.53

1 900.85

4 475.08

121.52

174.78

54.84

64.60

5 343.05

10 377.30
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NOTA 17. Subsídios à Exploração

Na rubrica de Subsídio a exploração, encontram-se entre outros, os pagamentos já referidos do Fundo
Ambiental (248 018,87€) mas também o pagamento intercalar da Comissão Europeia (425 090,80€) para
financiamento do LIFE Imperial, bem como a comparticipação financeira do POSEUR nos projetos
MARSW e INFORBIOMARES (493 415,00€).

NOTA 18. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e Segurança Social,
tendo liquidado as suas obrigações fiscais dentro dos prazos estipulados.
Não existem acordos de regularizações de dívidas em vigor.

NOTA 19. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram factos ou eventos subsequentes à data do balanço que devessem ser registados ou
divulgados nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018.
Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
A pandemia de COVID-19 que se encontra em curso é uma doença respiratória aguda causada
pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). A doença foi identificada pela
primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1 de dezembro de
2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro. Acredita-se que o vírus tenha uma
origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham principalmente ligações ao Mercado
Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que também vendia animais vivos.
A Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia que poderia atingir todos os
continentes.
Dado que a prevenção da doença passa sobretudo pelo isolamento social e hábitos de higiene
redobrados, como a lavagem frequente das mãos, ainda não se conseguem estimar a nível local ou
mundial quais serão os efeitos desta pandemia. No entanto, estima-se que irão incluir uma instabilidade
social e económica, fecho temporário de estabelecimentos nomeadamente de ensino e lojas que não
vendam produtos de primeira necessidade.
A situação atual vai, inevitavelmente, impactar na atividade de todas as empresas no mundo. A Liga para
a Proteção da Natureza também será atingida, nomeadamente no que respeita ao volume de donativos
recebidos, frequência de visitas aos centros de observação, decorrente da contenção de custos de
algumas empresas e à quarentena imposta no País. Acreditamos que os efeitos negativos podem vir a
ser compensados com outras oportunidades. A Liga para a Proteção da Natureza, tem consciência de
toda a incerteza que envolve a atual conjuntura, mas, em nome da transparência que sempre defendeu
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junto de todos os seus stakeholders, não podia deixar de mencionar a sua visão sobre a situação atual
por este evento subsequente.
A Direção da Liga para a Proteção da Natureza, no entanto, não quer deixar de mencionar que não
espera que esta situação afete substancialmente a sua atividade principal, dado que a mesma é
financiada fundamentalmente por subsídios de entidades Europeias as quais que tem incrementado
politicas de natureza ambiental, que certamente também vão reforçar o papel da LPN nas suas áreas de
atuação. A Direção continua, no entanto, a avaliar e implementar todas as medidas mitigadoras do risco
para a sua atividade.
Direção continua a manter a aplicação do pressuposto da continuidade na preparação das suas
demonstrações financeiras.
Os impactos do Covid19 não geram ajustamentos das demonstrações financeiras de 31.12.2018 e que
no que respeita às divulgações as mesmas se encontram também no RG.

NOTA 20. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pelo
órgão de gestão e autorizadas para emissão em 30 de Abril de 2020.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO
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