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missão do Parque de Natureza de Noudar

� Dar cumprimento ao Plano de Gestão Ambiental do EFMA, compensando os impactos 
sobre o montado, nos termos nele previstos.

� Gerir o património natural de forma a aumentar o seu valor, demonstrando
esse maior valor através de métricas adequadas.

� Gerir e valorizar o património construído.

� Promover o desenvolvimento rural através da demonstração prática de
um projecto de agricultura, turismo e conservação da natureza.um projecto de agricultura, turismo e conservação da natureza.



GESTÃO AGRO-FLORESTAL

�Ferramenta de gestão do habitat em particular risco de incêndio

�Beneficiários das medidas agro – ambientais

�Preparação do desligamento das ajudas aos bovinos em 2013

�Resultados de exploração positivos (bovinos e montanheira)

�Manutenção da lógica que presidiu ao projecto do PNN e respectiva imagem pública.�Manutenção da lógica que presidiu ao projecto do PNN e respectiva imagem pública.

�Apoio à gestão cinegética.



GESTÃO AGRO-FLORESTAL 2009/2010

Bovinicultura e Montanheira de Porco Alentejano

� 90 vacas de ventre (Mertolengas)  

�Em 2009/2010  150 porcos

�< 0.2 CN/ha (máximo anual de encabeçamento)

� Monitorização não indica impactos negativos significativos da
bovinicultura e da montanheira na fauna e flora.



GESTÃO AGRO-FLORESTAL 2009/ 2010

Gestão Florestal 

� Certificação da Gestão Florestal Sustentável – FSC

�Sucesso no controlo do risco estrutural e na detecção e primeira intervenção pelo quinto 
ano consecutivo.

� Problemas no declínio dos povoamentos de sobreiro e azinheira.

� Inventário Florestal com observação intensiva.



ACTIVIDADE  TURÍSTICA
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Nota : 2010 estimado a partir do 1º trimestre



actividade  turística - sazonalidade
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PNN - TURISMO - EVOLUÇÃO
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actividade  turística 2009/2010

• Dinâmica acrescida do programa “Visitas das Escolas”.

• Disponibilização da frota “NouCar”

• Eficácia superior a 90% nas esperas ao javali

•Flora digital.•Flora digital.

•Restaurante e Piscina a partir de 2010



MONITORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

2001 - 2009

• Monitorização da flora e vegetação

•Monitorização Aves (base)

•Monitorização da população de veados

•Monitorização coelho – bravo

•Monitorização de peixes

•Monitorização de carnívoros



MONITORIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO 2004 -2009

Riqueza 
Especifica Número familias Espécies raras

2004 423 71

Geranium malviflorum, 
Ceratocapnos heterocarpa, 
Gagea nevadensis, Coincya
monensis, Spiranthes
aestivalis, Delphinium
staphisagria, Cosentinia vellea, 
Crambe hispanica

Geranium 
malviflorum 
(espécie nova para 
Portugal)

2006 464 75

Spiranthes 
aestivalis (Anexo 
IV, Directiva 
Habitats)

Ophrys tenthredinifera, 
2007

510 78

Ophrys tenthredinifera, 
Narcissus jonquilla,  Barlia
robertiana, Orchis
papilionaceae, Daucus
setifolius, Cytinus ruber, 
Asplenium onopteris2008

2009 524 78

Cytisus arboreus ssp baeticus; 
Cheilantes tinaei; Gratiola
linifoliia



MONITORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - AVES

2001 - 2009



MONITORIZAÇÃO DE COELHO – BRAVO 2008



MONITORIZAÇÃO DE COELHO – BRAVO 2009



monitorização da população de veados 2006 - 2009

nm

2008





serviços ambientais - custos

Gestão Agrícola Gestão Florestal Gestão do habitat
Gestão 

cinegética Segurança Monitorização

Conservação da 
biodiversidade

Custos de 
oportunidade

Custos de 
oportunidade Custo adicional

Custo de 
oportunidade

Custo 
adicional Custo adicional

Conservação da 
paisagem x x Custo adicional x

Custo 
adicional Custo adicional

Conservação do solo e 
da água Custo x Custo adicional x

Custo 
adicional Custo adicional

Sequestro de carbono x x x x x x



custos adicionais associados aos serviços ambientais (incluindo formação,
comunicação, certificação e segurança) são aproximadamente 50% dos
custos (2009)

Gestão do 
habitat; 27.46%

Certificação, 
Comunicação 
& Formação; 

32.98%

Gestão do habitat

Monitorização

Segurança

custos de oportunidade têm um valor próximo de 30% das receitas (2009)

Monitorização; 
19.12%

Segurança; 
20.09%

Segurança

Certificação, Comunicação 
& Formação



pagamentos pelos serviços ambientais (biodiversidade)

mercados (actuais e futuros)

agro - ambientais

pagamentos Rede Natura

silvo - ambientais

mercados (actuais e futuros)

acesso exclusivo a territórios:

eco – turismo ou outras formas de turismo associado a espaços florestais

caça, pesca, produtos não lenhosos

acções de conservação privadas de posicionamento de empresas

compensação (desejavelmente offsets) decorrente da política de impacto
ambiental



financiamento serviços ambientais PNN

pagamentos agro e silvo – ambientais

agricultura biológica

intervenções territoriais integradas (?)

apoio de fundos estruturais

INTERREG ; POCTEP

QREN

Life (?)



Pagamentos  específicos Apoios FE;IC Mercado

Conservação da 
biodiversidade ITIs;MPB POCTEP;Life(?) Turismo

Conservação da 
paisagem ITIs;MPB POCTEP Turismo

financiamento serviços ambientais PNN

Conservação do solo e 
da água ITIs x x

Sequestro de carbono x x x



MAS SÃO SÓ SERVIÇOS AMBIENTAIS ?



� As componentes agrícola e turística  contribuem  positivamente para a 
sustentabilidade do projecto

� Existe um custo adicional  e uma perda de rendimento associados às actividades 
de gestão e conservação do ambiente

� A riqueza e abundância  em espécies de aves aumentaram muito significativamente 
desde o início do projecto.

de medida de compensação a projecto de referência

� A riqueza em espécies de plantas tem aumentado continuamente desde o início
do projecto, incluindo uma nova espécie para a flora Portuguesa.

� Desde Janeiro de 2010 é possível afirmar que o lince – ibérico tem ocorrência 
confirmada em Moura – Barrancos e em particular na Herdade da Coitadinha



� Medida de Compensação Ambiental  que valoriza o património, enquanto cumpre 
e supera os seus objectivos: Referência como medida de compensação bem sucedida 

� Execução das candidaturas  sempre próxima dos 100%: Referência de bom uso 
do apoio comunitário

projecto de referência

� Gestão ambiental, nas componentes de monitorização e gestão adaptativa, 
: Referência na Gestão Ambiental 

� Projecto de Agricultura, Turismo e Conservação da Natureza: Referência de 
multifuncionalidade do espaço rural da região.



� Referência na avaliação  dos custos da produção do bem público – biodiversidade, 
no contexto de uma exploração multifuncional. 

� Parceria transfronteiriça (IBERLINX) com a Junta de Andalucia, Águas do Algarve, 
Câmara Municipal de Moura e Ayuntamiento de Valencia del Mombuey :Referência 

projecto de referência 

Câmara Municipal de Moura e Ayuntamiento de Valencia del Mombuey :Referência 
na organização eficaz para abordagem ao problema do habitat do lince – ibérico.

� Prémio BES Biodiversidade 2009 : Projecto de referência reconhecido por terceiros,
no âmbito de um concurso competitivo.




